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श्रीमन्नारायणीयम् 

नारायणमेडूपादुप्रणीतम् 

कोणतत् रप्णवारियर् मद्य्लथप्रणीचया 

चालग्रोधि यास्या व्यार्यया समेतम् 

फोणत् शाङ्प्यारियर् मदाशयेन कारितम् 

प्रथम सस्करणम् 
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श्रीमन्नारायणीयम् 

तारायणमट्षाद प्रणीतम् 

णत् रष्णवारियर् मदा्लथग्रणीतया 

यार्ेधि-यास्यया व्वारयया समेतम् 

फोणत्त शाङ्प्वारियर् मदादयेन श्रकारितम् 

प्रयग सष्करणम् 
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` -अवतारिकि 

विजानन्ति -हि पिपधितः. घरशदकरमगवसूसयपादानं, पवयुरमिजनेीना 

.माचार्यमद्भातृणाम् , अन्येषामपि वदनां बहुुतानां महाक्वीनाश्च .या लष 

जनयित, सैव करटी तव्दुगुणसाहदयातत्सोदरतामहतां --श्रीत्तारायण 

मह्पादानामपि ` प्रसवित्ीति। उत्तरे निक्रानचास्तीरे परिलस्तः श्रीनायादेवाय 

` तनाद विदूरे "ध्थितवति भेद्पुतत'रिति सुपरते मघुरागारे ७३५. तमे ; कोठ 

ग्बाव्दे भट्पादा जनिमलभन्त। तवागारं कष्िनं विच्छित्तसन्तानम् इदानी 

मवसिप्यते नाममद्विण | भट्पादेरेव ` स्व्तप्य प्रकरियासर्व्ठमिति युपर 

पिद्धय भन्यप्यानते, ` | । 

भूषण्डे केरस्ये सरिमह निरएतेणैष् -नावा- 
ते गव्यूतिमति पुनरपरिनव्मामनान्नि स्वधानि। 

. रधरषदर्नन्वायसिरमरेपयोमातृदरदविजेना- 

` , जातो नारयणास्यो , निर्वहदुलां देवनारायणा्ाम् ॥' 

इ्येन पेन . व्यक्तमावेदितमासनो जन्मस्यानकरुटादिकम्॥ 

, प्रमाद सखताताननिगममविकलं माधवाचार्य 

त्क. दमोदरस्यादपि पदपदवीमच्युलस्यादूवुधेन्रा्। 

तेषां कार्ण्ययोगोत् करमपि च कवितामाप्तुवं केममेत- . . 

दुमूथात्. एृष्णापणं मे ' मवु -च सतते धीरधरिः कथायाम् ॥' 

शते तङतपान्तरादवगम्यते वेदेषु पेदवाक्यप्रमाणविचाघ चं सुदृगुरभ्यः, 

. समुचिता शिक्षा तैप्समासादीति। ` जतच्युताल्यादूवुषेनद्र दिति ` सभक््य 

तिश्यधुव्कीरतिताः पदपदवीषिनेतार एव (तृकण्डिवूर् जच्युतपिपारो रि). निपिरता 

. मवपुरधरिः-धीकरष्णस्य कथ्थामासद्गे महपादकवितताया.इति हि स्म पुराविद 

.: हुः. शुर्या बातरोगेग निकाममवरतां नीतेन गुरुणा पैन रोगमममीहताः ` 



पुषित दमिपरपायशितेधरुतिकानधगरदिमी गिप्य ण्व निरमरिप्ररिन 

रोगमतिमा प्रयमृदात्। दानममननसमेवामूलुल पौ दाता, प्रतिगृषटीता 

शातकी च। गुर कश्यतया सम्पतपयगव्य स तुष्यत तेव्तापरा एता 

तामाप विश्याजन परमासन कस्गपिगासना राणमिवृततौ परमौपध 

निधि च सलेव ¶ रखी पु्यतम भ्रयेनसा तपामूमि गुरपवन 

पुर सममा प्रप्य मवचरणौ ती निया निने दिनि श्रीमद्धाण 

वता्पप्रहछल्पाणा पथाना दशक निर्माय मक्तप्रवराऽमौ टरिमम्तीपीशच। 

यतु तारकशना पवना सद्या मट्वात्तएता प्रप, सपमरापि भागवतार्म्तेषु 

यथक्रम सगृरीनशामूत् तावद तम्य चतुपार यताम किरि भगवनि 

पुष्डीकम | य यदशकम्यािमेन, प्छ पद्यानि तजा नितिडतरक्नाया 

वरीनोमनीषर पीयूष एाविनाऽम् दयानिषयेन मगवतम्पाक्ष चकार पठ सनदृ 

भट कपिरपि स्र निदि्षति। पमु पताम्वाररामाचिन दुनारलवरिसनिषनु 

दरीमण्डशवावीत तारगवरृमामयद्रन्यमङ्गरकि्रह हृषीक भरव ने-दतद्भि 

तक्षो प्रिलेकयन् सृत केदादरन्य पादा-तमनुकमणामिष्टीनि स्म च द्गम 

ननिन। तथा भागत्रये, तथा प्लान दपीवूषाह्मविते च त्मन्. 

भक्तरण्ये रथ पुनरवम्धतुपरामया प्रमेय । समूरयुमूरिनकायिक्मानम 

सरतद्भतयारिताभ्यै तद् किरावददीच-- 

ट रोमा मम यूधमेव सुहदो यरमम्ोऽय जन 

काव्यारद्कतितकफाविदसमामध्यषु शेषु च। ^ 

नो जेत् दृप्णक्दारवि-दभतन वेदा-तवि नामपि 

ल्यवाद्छ श्य इति ज्रमादहमदो याम्येव याम्या पुरीम् ॥ दनि॥ 

अतिमदशकष्याते प्जयुदाराग्यसौरयम् इति कटिद्विननिदरेना 

वदते, ७९२ तमस्य कोढम्नान्दन्य वृधि मासि २८ तमे निनेस्वातिष्णण 

चतुद्ूलीभ्या मिस्ति रविवारे (१२--१२-१५८७ \ 12) स्तापन्याऽ 

सापि परा इमि । उत्मसादियसपुचयनायकायमान मकि एामूतयम्यनद्, 

श्ीमद्वगवतकषतेदोदरघतनवनीद रत्र स्सवस्ल विप्यतया पर्वतय च नारा 



^ 

यणासुबन्धि नारायणीयमिति प्रथतेततराम् { - पटापण्डितेमहाकपिमिश्ं ` मद्पद्ैः 

-सन्तयुप्तानि सुरसर्वस्या बहूनि याप्रताहिस्यनिवन्धनरलानि । #% तानि सर्वा 

प्यपि- यान्भीरयसौन्दा दिमिस्लस्वो चितवुणेविमूषितानि हदण्टरन्ति पण्डवा 
सहदयानाश्च वेति) तेपु नारार्णीयमायप्रचूडं ्रीहरधरितामृतीसेकादतिमरधं 

र्; प्हिपयै मगवदाभिदुस्यवोधकपदयन्धादविच्छित्तदनुसन्धानप्ाधनश्चेति सचय 

पथ्यश्च महौपवमिव ददेरातिशषयस्यास्पद् भवतिं । -घस्य. महाप्रन्यस्य `व्याख्यः। 

संह. मणररिपिमिर्ुद्रयिला प्रकाशते परवृतानामुयपरसक्रथा शपाहत्येव 1 

सप्पि: यचप्यस्य मक्तप्रियामिधाने व्याख्याने समूर- सुदित भरकफ़रितृश्च , 

तथा तस्यातिपकषिपषलानिातिसक्ेषविस्तरेण नेनामिनवव्याख्यनैन सहास्य पुनः 

शयन् नमुप्कण्यति यथपयूतमूलुलिनासम ९. .अल्धसमरि ~ 

पादकृतीनामेवं प्रकारानः यथकंरिष्धत् , , तुहि ̀  बहुनमवेन्तंमुपाकरिष्यत् ॥ 
च 

1: = 3) -भरीपाद्सततिः । , ~. ` १६) .वेत्परणीचगितम् ~ 
२) ग्वायुपरेयस्तोत्रम्।- , ` -१७) युन्दोपसुन्दोप्यानम् 1, 
३) गोश्रीनगरयगेनम् 1, ' १८) पुद्रादरणम् । 
) मारमदहीशपरशठस्तिः { , .', १९) फौम्तेयाएकम् । 

५); रेलन्धी्रमगस्तिः | ` : २०), किरातम् । 

६) सूक्तश्मेफः। “ . २१). फेराघवणनम् | 

७) आश्वलवनक्रियक्रमः । २२) म्र्स्यावितारः .] 

<) प्रप्रियसवस्वम्। , -. " २३) नृगमोक्षः 

स). धृतुकष्यष्। .. --, २५); निशयुनािकम् , सथव। 

१०) ` पोनिनीयधामाण्यसाधनम् । ¦ - ~ . शूपणलप्रलापः । 
११) मानमेधोदये मानपस्छिदः { २५) रक्ष्तोखचिः 1 
१२) लन््रवातिकनिबन्धनम्। ` ~. २६) जदतयमिक्ः । . 
१३). सजतुयपवन्धः 1 ` २७) ारकाण्डम् 1.. 

१४) - दूतवाक्यम् । ~ : २८)-दक्षवस्चः। 

५) पाश्चारीघ्वयेवरः1 . ~ ` - २९). श्वाहाहुधाकस्म् । 
३०) कोटिषिष्टः। . 



[१ 

। केषु "कोपतः इति पिप्यत पारशवन्वये १०५९ ठे 

सोदयं पा्तनन्मा, श्ष्णवासििुण इति सुप्रतीत पण्डितामरणीरस्य व्यस्ना 

नय निरता ) बल्यै स्मातुराद्िमि का-यादिषु वितीतोऽपी 'देरमङ्गरम् 

इति प्रथिते केर्णीयादद्विजमारये जाचपरतामदरीहृप्य कृतषसवीना वाया 

नायुः नारायणशाकलिणा निकटे स्यायशष्धस्व प्रकरणमरन्थान् पाठ} 

१०८३ तमे र पवद (तपष्णण)
 गता ्रीपरीषिद्राम 

ताम्नामव्रतनगोश्रीमह्यराजाना, ठाकिकतिल्क-पण्डितरज-विसदमा् 
श्री 

भान्ति इन्दुनम्पतिरि मदयशयानाश्चा-तेगसी मूला तल शसि
 वाद्न्थानप्य्य 

ग्ट 1 सहदयतिरक-पण्डितराज-धीरानमिपारक
ाना सकाशे अर्ष 

शासघ्च। उ्योतिदासिप्यसौ मटामतिरतीव विद्ारद भासीत्। अस्याव्रन 

एव अरत्यम्ास्य प्रकाशक श्रीमान् शवङ्कवारिर् महाशय । योऽषावपि 

ज्योति धिखशाललयोनिष्णात
 । १०९० क्म व्यै गोशरी (९०००१) 

रागये वियाम्यसागिहनैर्गलकल
कषारायामसौ स्टताप्यापकपदे न्ययोजि | 

१११८ तम वध यावदेव पदमर्ष्य ुनरभ्ह्ैुमतयावलीवयेठनमा
गादानि 

स्ततो विरतोऽूत् । 
सवस्सरान-तरमिद्वापा

च । जष्यापदपदे तिष्नेव प्रतु 

यस्मि भयर जसीत्। १र्छ समारल्मनयाएयानपरिसमातत विभवो 

धीव प्रसयवातिष्ठत । अष्टीचरसीतिदशरनि 
अन-तरदशके प्मक्षक्च याव 

देपानेन पण्डितवरेणयेन व्याप्य निरापि । अवगिष्टमागस्य तु तदरीयक्ञति 

प्व्यतमेन "का्ककल अच्छ तवारिय्' इति मथित
ेन विवरेण इत व्यार्यान 

मल सथानितमनते अयघ्यास्पमग
ो विवरणशुयो मामूदिति। मदादशृतस्य 

प्यति ष्ुष्णवारियग्' 
महाशयेन छता न्याया 1 सापि, 

सति मह्यजनानामनुपरे, विपेप्यार्ये शथयतेव प्रकोशमानेतु कारेन । 

अचिषदेव अन्थरया्य पुनषद्रणपपेक्षिति यथा भविता, तथाऽ पिदषा 

माद्रे मूखादि्यसमान
स्सपरिमेष तेषा पुरस्तीदिममवतारयामि ॥ 

इति, 

परणाङ्टम् } 
उथिया विषय › 

15--5-1957 पण्डितियल , षे अन्युनप्पोतुबाद्ट 

सुनद्र रण्
यस्य 



महामहिमधी 

दर्ख॑नकलानिधिरामवर््रकषिदोश्रीमहाराजानाम् 

अभिप्रायः 
५ १।।१॥५॥ 3१ 9 ४ 

एुपरिचितं स सुधिया श्रीणद्धागवतार्द्महस्वरूपे भक्तिर 

मणिभि श्रीनारायणभद्रषादै गुस्मवनपुरेधरं सुबनेशधर निपेवमणिमिरचित 

नारायणीयं नाम नुतिरतम् । भगवचरितमदिम्नोरनुवणेनेशयं स्तयराज कस नाम , 

चितं न द्रावयति भक्तजनेषु । शृटकाग्यगुणाना सम्पदा सददयेषु फस्य वा 

हृदय ने करोप्यानन्दधनञ्च ॥ 

तं प्रागेव, भस्यानायततनारथमतिपत्तिकरं व्याख्यानं तमसि 

, काम्येन = श्ीहृष्णचरणारपिन्दनिरतान्ते करणेन (कोणल्) हष्णगाग्या 

पण्डितपारशववरेणेति । खछर्मतम्य ग्यार्यातुरनुजन्मा ्वोतिदिस्पशाक्षपो 

ैदुषयेण विष्यातनामा दद्धरपारदावस्तदय सुरणं पच्य परकादामोनयतीपि 

जानन्त्सन्तुष्याम,। ज्यायसि भिरि भक्तिमूम्न , लोकोपकारफरणे जाग 

रुकताया, मीरवामवाण्या प्रणयविरोयस्य चानुगणोऽयमुयमस्सवैय।प्यनमोदन 

महैतयेव ॥ 

यथा पुनरदरणनस्य लसित मवेत् , तथा महाजनादरं भवार पराप्त 

यादय न्थ इति प्रार्थयामहे कर्णवरणारुये रमारमणम् ॥ 

पू्वेदपुी, ] इति, - 

१०-५-१९५० रामवर्मा परीदिद्गोधरीमदाराजः ॥ 



थ 

[क 
+~ 

[ह| 

व्याख्याता 

श्र 



श्री 
नारायणीयम् 

चारबोधिन्याख्यया व्याख्यया समेतम् । 
11111111; 

प्रथमदशकम् 

ग्यत्यस्तपादकमर साचीकृतमुसाग्बुजम् । 
प्रापूरयन्ते सुरं नमामि पृरुषोत्तमम् ॥ 

नमस्तेभ्यो दयाङभ्य श्रीगुरुभ्यो शहूर । 
येषा प्रसद्च्छिष्यो टि याति मन्दोऽप्यान्दताम् ॥ 

श्रीनारायणमद्प्य कवेरतिमनोदरम् । 
नारायणीयमिति यत् स्तोत्तं जयति पावनम् ॥ 

यथामति मया त्स्य रुरिता बाटवोषिनी। 

वाक्ययोजनया बुक्ता व्याल्या काचिद्विरिस्यते ॥ 

येव मारायणम्हप्य गिर कवा च मे मति । 

वासुदेवकथाखप इध्यत्रासि समयत ॥ 

भक्तग्रििव्यप्य काचिद्रयाए्या ययपि रजते । 
तथाऽपि सा न बाठनमुपकाराय कलते ॥ 

तयैव दर्शितो मार्गा पयाऽप्यतरानुगम्यते । 
यानि तम्या चनुक्तानि रिष्यन्ते तान्यपि म्कुटम् 1 

इह ख ॒शब्दनक्षण्यतीव भयरतितमना तत्र भवान् पर्ममागवत 

श्रीनारायणकमिर्मक्तनुगरदप्य शीमद्धागदता्थालुसारि नारायणीयामिषान स्तोत्र 



४५ नागयणीयम्र् 

र्त विकीर्य प्रारिच्तितम्य अरन्धय वि्रविपातय परद्रर्पकिविन्यान 

रप मङ्गरु निप्यपदे्ायादौ प्रनथतो निवघलाति- 

सन्द्रानन्दाममोधा्मरमुपमित कारदेन्ापधिम्या 

निरधक्त नित्ययुक्त निगमयतसदसेण निरमास्यमानम् ! 
अस्पष्ट दएमामे पुनरुसपुस्पार्थात्मफ वद्य तय 

तततापद्धाति साक्षाद्गुर्पयनपुर हन्त भाग्य जनानाम् ॥ १ ॥ 

सान्दरामन्देतिं |} जथ यदयपीद स्तोत्र समप्तमपि मङ्गलमिति ज प्रथद् 

मद्गराचरणमावस्यकम् , तथापि नगत्सण्यादीनामव प्रतिपिषादधिगितितया, 

यल्मा्नगदुस िम्ततवण्पस्य पथम मदर्यनमाचदयकम्, तस्म च पृरलम्बर 
पानुसन्भानस्पत्रेन मङ्गलेरमतया मङ्कु छृतमिलुकतेरपि नानुपपमिरिलनु 

सप् \ रत्. प्म. रषषर सत् सप, समल रत् परमि, 
निष्कट व्रह्म ! मुरपवनपुरे रुत्वायुरमिनि मेरङेषु भरसिद्धे देवालये । 
तात् क्रमेण । साक्षात् चा्ुपतया मानसतया म्ब्कादासग्छ्िपण चेवर्थ । 
भाति पर्यक्षगोचरीमवति | जवायमाज्ञय -- पूरं श्ीगुपवनपुरे प्रतिशारूपण 

भा्मान श्रीवासुदेव चश्चुषा सक्षात्य ॒स्वम्वाधिकारनिरोयेना्चनव्दनपरद 

क्षिणनामसङ्ीतनम्तोत्रपाटम्बूपःयानादिना मेनता "नाना क्षटिति सणवत 

श्री प्रसादै पाषमक्तियोगतथा जटमलण्ड व्रमाम्मीति चितरृतिश्टेति, 
साच व्रप्रिपया सती व्रहमगता्नानमाधनद्रारा तव्कार्वमूत शरीरानि्रपश्च तद 

नतमूतामलण्डाकारा चितदतिमपि वाधते । सद! दरषणाचमाये स्विपतितिमरय 

वतू प्रयगमिन सचिदानन्ध् वरश्र स्यप्रपगसददरपेणावलि्ठत रवि । ष्ये 

यावर वर्ण परग्रभगोचरस्य परििनितम्। न्ग स्वरूपमाह--माद्रानिदावि 

वोथासक तत्वमिति । साद्रौ पनीमनावानन्तवयोधौ आनत जवगाथश्च 

अस्मा स्वस्प यम्य त्त् सा द्रनन्दावगपासक्मू । अवमो जानम् | आन 
म्दम्य॒सानदरल्॒स्चन्दनादुपाच्यनवच्छि्तम् । ्वयोधस्य च धरादरि 

पियानयस्छि्नवम् । तत्व मम्वरूपम् । मचिरान-दम्ब्पमिति समुदि 
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तोः] अनेन च ब्रह्मणः स्वरूपरकषणमुक्तम् । वहणेऽदवितीयल्माह 

--अनुपमितमिति ) उपमितं न भवतीसनुपपरितम् । सनातीयश्य॒विजाती 

यस्य॒ वाऽन्यस्याभावत् केनादयुपमातुमसक्यमतोऽद्वितीयमिति भावः ] व्रणो 

निसलं॑विभतवं चाद--कारुढेावपिभ्यां निरुक्तमिति । कारश्च देराश्च 

काठ्देदौ ताभ्यामवधी कारतो योऽवित योऽवप्रिताभ्याम् । निर्युक्तं 

नितरां मुक्तम्। काठाकपरनिर्मक्तसानिव्यसं, देदावधेर्मक्तलाद्िमुतवं चेति. 

द्रव्यम् } निप्यदेन जहणः सैः पूयै पश्चादपि विमानता जगतो निमि 

त्तेन, विभुलात् कटकादौ लुवणेवदनसयूततयोपादानकारणत्वेन च जगत्कारण 

ल्म तरखरक्षणमप्य्थोदनेनोक्तमिति वेदितव्यम् । ब्रह्मणि मायातक्का्योपराग 

राहित्ये दर्शयति-- निव्यमुक्तमिति । निरं मायया सुक्तम्] कालतितयेऽपि 

मायातत्कारयोपरागरहितमिव्य्थः । अतो न ब्रह्मसतामुपगतस्य मायातत्का्योपराग 

सम्भव इति ध्येयम् । ब्रह्मणि प्रमाणं दर्ुयति--निगमयतसहसेण नि्मा्यमान् 

पिति। जनिगमा उपनिषदराकयानि तेषां चतसहतेण । अनेकैरपनिषद्वव्यैरिस्ः । 

निमम्यमानं नितशं सुभ्यक्ततया भ्यमानं प्रकारयमानम् । परतिपादयभानमिति 

यावत्] ननूपनिपदरा, सु्यक्ततया त्रः श्रवणेऽपि कुतो नाहमखण्ड ब्रह्मास्मीति 

चित्तिरदैीत्यत आह--द्मति पुनः अप्पष्टमिति । दमत केवख्मुपनिपद्वा 

यः ते । पुनङ्छम्पो विरेपे। तपराह--अम्पष्टमिति । स्पष्टम् अदमखण्डं जरह 

स्मीति ज्ञनगोचरं न मवीयम्पषटम् । श्रवणे सत्यपि द्वश्रप हव न देस 

भीरपयाति, चिन्तु मननादिमैव, तस्मारम्यामपगतायमिव त्रहमस्मीति चित्ति 

रुदेतीति भावः । जरसासताशरुपमतानां न पुनरातिरिति ददयितुमाद--उस्पृष 

पा्थालकमिति । उदः परमः पुर्यां यातमा यम्य तत्| उल च पर्प 

पुनराधृततिरदितत्वम् । अतो न प्रापकरोम्यानां पुनररत्तिरिति मावः! एमना 

यसेन॒प्पाथरन्धस्ुकृतपतिकिकमलेत्याद - दन्त _ जनानां भाग्यमिति । 

हन्तेति दहं । जनानानिलविरेषेण निशाद सर्वेपामपि भगवद्भननाधिकारो 

चोद्यते । मासं इ्नपरिषाकः 1 जनानां मागये सति हर्पाविर्वोऽम्य कवे; छवः _ 

नार्दादिवत् पर्कारुणिकतया परार्भपटनाकुतुकिलवं व्यनक्ति { भजश्वमिति गेषः॥ 



ध्र मागायणीयम््् 

समैवमतिदुरमप्य त्रह्र्यतम्य युलमवे , मरयपि वृधा मार्गन्ति 
गवेयादिना केगभनुमवतोऽविवेकिनो जनाननुयोचन् व्वयिकीपितपार्येन 

कर्वव्यसुपदि्रति-- 

णं दुलंम्यवस्तुन्यपि युरमतया दस्तरन्ये यद्ग्य- 
न्या वाचा धिया वा भजति वत जनः पु्रतैव खुरयम् । 

एतै तावदयं तु स्थिर्तरमनता विश्वपीडापदस्पै 

निष्टोपातपानमेनं गुरपवनपुराधीद्यमेवाध्रयाभः ॥२॥ 

एयमिनि ॥ जनः दुम्यवमतुनि णवं शुटमतया दृश्तटव्ये सषि वतं 
अन्यत् तन्वा वाचा पिया वा भजतियत्,सा द्यं छु कुरत एव 1 
दयेन सु प्रां श्यं दुरभ्यं वम्तु 1 सचिदाननद ्रप्रर्थ.1 पवमुक्त 
मकरिम । सुरम्या चापे १ हन्तवे करप स श्वत सति । 
अपीद्यतेन अदो जनानामविवेकरतेति चोययते । वतेति खेदे ! जन्यत्* देवता 
स्तरण मागोन्रं बिपयादि वा । तन्वा शरीरिण । वाचा चचनेन } पिया बुद्धधा। 
मजति सेवते । रेति ग्ियप्रापान्यात् सीम् | स्युटा स्पष्ट । श्रुत 
सतारा । अवियेकिंतेति यवत् | वयन्तु न तथेद्याह--णते वयं॑तु तावत् 

एनं युस्पवनपुराधीममेव स्थिरतरमनसा आश्रयामः इति । वपमियासभि वहु 

केचन् । पत्त इति , ्वभ्य मगवद्वजर्तरम्मं॑चोतेयति । वु तापदरिति 

विसे । ववं तया शुद्र न द्म दरथः टं पुरताद् समीय वर्तमानम् । 
गुरुपबनपुगथीर गुरपवनयुरनायम् । एवकरेण देवतान्नरम्य वरिवषटिश्च 
व्यवच्छेदः ( स्थिरतरमनसा म्थिरतरेणारयँ स्थिरेण मनमा उपरक्चिताः 
सन्त, ¡ आथयाम, सेवामहे ! गुस्पवनपुराधीशसेवनस्य फलमाह विध्रषीडा 

पहल्यै दति । विधपीदा- स्मस्तदु.खानि हासामपहतिरनिवृति, ] येलकामा, 
सेवन्ते, तेषां विधरपीडनिरृविभ्ठ इति विवेक, । नलु रतिगनात्ति हि 

मेव पूरयपूजाव्यनिक्रम. इति न्याप्र्दीनामपूजने कर्थं॒व्रेपोसम 
इति चेतवाह--निदोपाम्मानमिति । निदरोषाश्वराचरालकः प्रपथः भाला 
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यस्य॒ सः+ निदरोपास्मा, अन्तर्यामीति च तम् । अतोऽस्य पूजायां कृतायां 

सर्वै ब्रह्मादयः पूज्याः पूमिता इति न प्रत्यवाय इति -माबः । अन्ना 
न्तराण्यपि श्दशचकत्या व्वग्यन्ते । तथादि--दुरेन्यं वन्तु मलुप्यजन्म, 

तप्य पुण्यपापसाग्यावस्थायामेव रभ्यतत् | तसिन्. युरुमतथा दप्तरुन्पे 

जनोऽन्यद्विषयादिकं शरीरान्तरेणापि साध्यं तन्वा वायि धिया वा मजतीति 

यत्, सा द्रव । एते फथचचिन्यमनुप्यजन्मानो वयं स्थिरृतरमनसा 

विशयीढापहसै निदयोषासानमेनं गुटपवतपुराथीशमाश्रयाम प्छ । न तु 

विपयादिकपिरभः । किच दुरभ्यं वस्त॒ सक्तियोगः, तप्याृतसुदतौरलभ्य 
त्वात् । तस्मिन् घुलमतया कथारसारृत्षरीनिमैललनमत्रेणायासे विना हप्तञन्धे 

अनोऽन्यत् कर्मयोगादिकं तन्वा, तक्षवादादिकं वाचा, अव्यक्तमरगणादिकं 

पिया बा भजतीति यत्, सा स्फुटा शुदररव । तथाच वक्ष्यति --“अन्यक्तं 
मार्मयन्त" इत्यादिना । वयं तु स्थिरतरेण सक्तियोगेन स्थिरीङृतेन मनेसा 

उपरक्षिता एव गुरुपवनराधीशमाश्रयाम" । अपि च, दुरम नतु शरीमागवताख्यं 

पुररणम्, तस्मिन्. युरभतया ब्रह्मनारदादि परम्यरया हस्तरन्पे अन्यद्विपयादि 

तन्या, पुराणे काव्यादि बा वाचा, ऊतथक्तमा्मणादि वा पिया मजतीति यत् , 

सा क्षुद्रता सुटा । एते वयनं श्रीमागवतप्रधानपतिपायं रुरुपवनपुराधीकषमेव 

आश्रयामः । अर्यनादिना तन्वा, स्वहपध्यनिन धिया, श्रीमागवतार्परतिपादकं 

सोतं निरपाय वाचा चाराधयाम इयः] कतोत्तस्या्य सारसंमहरूपत्वमाह-- 

धिरतेण श्रीमागवतपारार्थेदधरणेऽतयर्थगवटितेन मनसा उपलक्षिता इदि । यनेन 

सारमात्रपरतिपादकतयाऽस्य सरसंप्रदस्मतवमिति द्रष्टन्यम् । अवान्तरमयोजन 
आह -विशवपीरप्हये इति] वि्येपां सीयुद्ादीनामपि पीडानिदपमकठः 
तद्ेम् | जमुनाऽलिन् सोति सीदाद्वादीनामप्यधिकार् उक्तः। एतेन स्वभनिकीपित 
भरतिजाऽपि कतेस्यनुसन्धेयम् ॥ 

वं भक्तियोगेन भगवत उपरम्यत अतिपाय मुक्तानासपादनासिदधये 
शीगुहपदनपुराधीश्षस्य मगदतः स्वल्पं यर्णवति-- 



श्रथसदधाकत् । ७ 

निष्कम्पे निस्यपरणे निखवथिषरमानन्दीयुषस्पे 
निरलीनानेकयुक्तावसिष्ठमगतमे निर्भलबरहममिन्ध } 

“ कटटोखोामतुरयं खट विपररतरं सच्चमाहुरतदात्मा 

फस्माननो निष्ककस्त्वं सक इति वचस्त्फलास्वेय भूमस् ॥४॥ 

निष्कम्प इति 1] विमस्तरं सत्यं निर्मस्रमपिन्धौ कषठोरोासतुल्यम् 

आहुः सट । विमरुतरम् अतिशयेन निर्मलम् । रजस्तमोमेखनरटितमिवयर्थ, । 

सतं सत्त्ाख्यो गुणविरोपः। निर्मर्रस्सिन्धो ! क्व सिन्धुः समुद्रः 1 वरमपिन्धु 

रिति खूपकम्। निर्मरं मायाततकार्योपरागरषितम् । तच तत् ्रमेति कर्मपारय,] 
सिन्धौ भैर्मल्यमनाविर्लम् । फोरोलसतुल्यं क्ोरानां महोर्ीणा 
मुलास, प्राु्भीवस्तेन तुल्यं सदम् । अयमादाय.-यथा कोठानां सरुद्रा 

न विचते, तथा निप्कल्वरदणः गुदधसत््स्यापि न मेद इति । आहुरतयन्य 

आतार्य इत्यादिः } एतेनाम्मितं प्रमणं दर्धितेमू 1 सलिति प्रसिद्धौ । 
स्पकस्य सादयमूरस्वत् ब्रमणः समुदरसाम्यमुपपादयति--निप्कम्पे निवयपर् 

निर्वधिपरमानन्दपीयूपर्ये मिर्खानानेकमुक्तावरिमुभगतमे इति। निप्फन्पे 

मिविंकरे { अन्यत्र भक्षोभ्ये । अतिगम्भीर इरः निद्यपूण अण्डे । अन्यत्र 

यर्पामु अीपमे च वृद्धक्षयरदिते । निरश्थिपरमानन्दपीयूयन्पे निर्गतः अवधिरयम्मात् 

स निर्वपिः। कराती देयतत उपाधितश्यपरिच्छिि इवयथः। यः प्सा 

मेन्द. स एव पीगूषममृतम् सुक्तेराखायचयान् पीयृपसाभ्यं परमानन्दम्य } 

तषट ] अन्यन निग्वधिः सफ्चन्दनारिप्रमोग्यानन्दादतिययितः पदमानन्ो , 

यप्मात्। तच तत् परीयूपं तम्य स्पुसतिर्मस्मातम्मिन् । निर्धनिनेरषुकता 

वरिमुमगतमे न्ठीना नितरां लीनाः पुनरष्पि पिना पैवयदुपगता ये 
मुक्तान्तेषामावरि. समृहस्तेन सुभगतमे अतीव सुम । इत्येषापि सुरक्षा 
जक इरभः । अन्यतर निर्छनामिरनेकुक्तावलिभिः यदुविधर्मुत्तमणिभिः मुमग 
तमे अनीव शोमिते। जत्र सादृश्यं श्ेषदनमित्ययपेयम् | नन्येपं॑युद् 

सत्त्वमय निष्कख्यश्रभदेऽपि भगवतः धीगुरपवनपुरापी्यन्य स्िमयानमिन्यनं 

आह् --तदासा न्वं कप्मान नौ निष्कः ठति! त्त् जुद्रसत्वम भनि 
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निष्डम्ये निस्यपूणे निस्वधिपरमानन्दपीयुपस्पे 
निर्लीनानेकषुक्तावलिषुमगतमे निरपलब्रहमसिन्धौ । 

* कटोलोष्धामतुन्यं खलु परिमलतरं समाहुर्तदात्मा 

कर्मानो निप्कमस्तयं सक इति वचस्त्वत्कसास्देव भूमस् ॥४॥ 

निष्कम्प इति ॥ विमलतरं सत्तं निर्मस््हसिन्भौ कलो येहठासतुल्यम् 

आहुः सल । प्रिमरतरम् अतिशयेन निर्मरस् । रजस्तमोमेरनरदतपिर्ध, । 
सत्वं सस्वास्यो गुणविरेपः। निरमलत्रहमतिन्धौ । ब्रहैव सिन्धुः समुद्रः! वरसिन्धु 
रिति रूपकम्] निर्म मायाततकार्योपरागरहितम् । तच्च तत् तरन्ति कर्मधारय । 

सिन्धौ नैर्मल्यमनाविरतम् । क्ठोरो्ठसतुस्यं कष्ोड्ानां महेर्मीण। 

सास. परदुभ्व्तेन तल्यं साम् । अयमादाथ.--मथा कलठोलानां सस्रद्रदो 

न॒ व्िते, तथा पिप्कठप्रहण- ज॒द्धस्वस्यापि न भेद इति । आहुरित्यम्य 

आचार्यो दयादिः । पतेनास्मिकं पमाणं दशितम् । सल्तिति प्रभिदधौ । 
स्पकस्य सादृर्थमूरुकसवत् ब्रह्मणः समुदरसाम्यमुपपाद्यति--निपकम्ये निलयपू 

निर्वधिपरमानन्दपीयपरूपे मिरीननिकयक्तावरिघुभगतमे इति । निप्कन्पे 
निविकारे ! जन्यत्र अक्षोभ्ये ] अतिगम्भीर इत्यर्थः ! निव्यपू्मो अण्डे । अन्यतर 

वर्षासु भीप्मे च वृद्धिक्षयरदिते। निरवषिपरमानन्दपीयूपरपे निर्गतः जवपिर्यम्मात् 
स निश्वधि. कारतो ददत उपापितशापर्च्छियि इव्यर्थः | यः परमा 

नन्द. सं ॒एव्र॒पीयुपममृतम् । सुक्तराख्लयात् पीयूपसाभ्यं परमानन्दस्य । 

तूप । अन्यत्र निरवधि: सम्वन्दनादिपरयोञ्यानन्दादेतिययितेः परमानन्दो , 

यघ्मात्। तच तत् पीयूषं तस्य रूपणुसतिरयस्मतस्मिन् । निर्डनिनिकमुकते। . 

यरि्ुमगतमे निर्नि नितरां रीनाः पुनरव्त्ति विना एेक्यमुपरत्ता ये 

सुक्ताप्तेपामावकिः समूहस्तेन मुमगतमे अतीव सुमे । इतरेपामपि सुसुकषा 
जनक इव्यर्थः । अन्यत निलीनामिरनेकधुक्तावरिमिः बहुविधैरमु्छामणिमिः युमग 

तमे अतीव शोमिते। अत्र साददये शङृतमिव्यवसेयम् | नन्वेवं शुद्ध 
संत्वभ्य निष्कद्नघ्मेदेऽपि भगवतः श्रीगुस्पवनपुराधीयस्य किमायातमित्यत 

अह --तदासा खं कम्मत् नो निपकः इति! तद् यदस्म. जला 
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मवम यम्यसतद्रासा। कम्पमानो निप्कठ निष्कठ ण्व। तदभिन्नामि 

न्प्य तदुमिन्नलपिति न्यायन्निप्न्प्रमाभितनठुदधसत्वापितस्य तव निप्क्थयह्ामि 

क्लमिति माव ! नतु सकमूरतिमययानिति वचनो मिर्िययवापतिरतं य-द 

भूमन् सकक इति वच त्वक्कराघु एव इति। भूमन् पसिरणं । सकलं मकमूतिं 1 

ययो व्यदहार् । व्करसु तव करम्बशावनरिषु] नतु त्प्रि।चतु 

पिप्कय वेद्यं ॥ 

ण्व मगवममूर्त स्वल्मममिधाय स्यति तम्या उगपरतिमाह-- 

निर्व्यापरोऽपि निष्कारणमज मनसे यक्ियामीक्षणास्या 

तैनैयोदेति रीना प्रहृतिरसतिरल्याऽपि कल्पादिकाे । 

तस्था सथुद्धमद्र कमपि तमतिरेधायक मस्य 
स॒ धृता दधामि स्ममहिमगरिभयकण्ड वेदृष्ठ रूपम् ॥ ५ ॥ 

निर्व्यापार इति॥ टै भप ल्ल निव्यीपर पि द्णास्था 
करिया भजसे यत् तेन एव टीना अग्रि जसतिकल्प प्रति कल्यादिकि 
उ्देति। दहे जज विष्णो। निरतो व्यापारा यन्मत् स नि््बापार 

निष्कियस्तलपि । दक्षणाल्या नायप्ररणाप्मकाम् | श्रिया व्यापारम् । 
भजसे अङ्धीकरोपि । यथा अयम्कान्तमणिर्तिष्कियाऽपिं घवसतिप्रिमातेण 

रोहधातुमाकर्पति, तद्वदिति माद । रीना द्विपरार्धावसाने खयि स्य प्राचा । 

अनेन प्रृतेरनादिल चोत्यते । असतिल्पा॒प्रायेणामही । मदसत्वाभ्या 

मनिवैचभीयेत्यथे । परकृतिमागा। क्ल्यादिकलि कल्पना ब्रमगा दिना 
मादि आदयदिनारम्मे } ्र्मस्यावसानकार इति यत् | नतु 
कंस्पस्यादिकले, तदा प्रृतिट्यामाचात् । उदेति प्रकादते । ननु किमु 
तव मायप्रेरणमिति वेत््राह-- निप्कारणमिति । निग करण यात् 

सनिप्कारणमिति मननश्यादिरेवणम् ! ल्य मावतररये का चय न पदि 
इति भाव । हे स्वमहिमविमवाष्ठ वैदृष्ठ स ल तम्या त सच्वष्प कमपि 
अख धृत्वा रुप दधासि । स्वमदिगविमगवुष्ठ स्म्य महिमा येक स 
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एव, परिम रक्तिन्तेनाकुष्डं " अपरतिदत॑निच्छकति तदिद । अमेन सम्योधनेन् 
जीवे थयोच्छशैरपछिहन्य तुद्यतया कथं जीप ` सरति, शधरसिसारयतीति 

सद्धा व्परिद्ना । अप्य मपपरतन्तया ' संसारिचप्, ईधरस्य 

तु स्वाधीनचया' मायया रीरागिह्यस्िह इति मह्ैषम्यम् ] सतो 

नैधरस्य जीयवदेदमसिदेऽपि सपासिमरषङ्ग' इति । वेङृण्ठ विङुण्टनिखय | 

स^ मापि । त्या मौयाया | सै पूर्वोक्तम् । सत्वर द्य 
गु्रूपम् । कमपीत्यनेन गजोपुणायामकेनामयन्तराणा सद्रावो व्थञ्यते 

जदा मागम्। धृः उद्धृत्य 1 सूप टीराप््रम् । दघप्नि धते † 

जनुप्रहायेविं भाव ॥ ननु विप्रहपछिदेऽननिमिमवप्रसङ्ग इत गाह-- अर्चिः 

शोधायकमिति । पिरेभायवः बिदानन्डायस्य पिपायक न मयतीतयतितिषायकम् † 

तरणिमण्डठे दीप्यमाने यथा तिमिरनिकरो दरेऽप्रति, तद्रसिदानन्धर् 

सुट भासमागेऽजानमपि रे अप्ररतीति भाव । "अते हेतुमाह~-स्वद्धमिति1" 

सद रजलमेमिरनामावत् सकटिकवतिनिर्रमि्र 1.-' ` 
५ ~ 

अथ भगवन्मूर्ु ,सौन्दये दणेयेति द्वाभ्याम् 7 † 
॥ 

^ < ततत प्रतय्षागुधर्लर्सितिकरवावरीकेटिकार 
४ . कापष्पस्येकमार घुकरतिजन्णां पू्णपुण्यावारम् } 

` उ्ष्मीनिश्करोलानिलयनममृतेस्यन्दसन्दोहमन्तः ८ 
मित् मखिन्तफानां वपुग्युररये मास्तागार्नापर ॥ ६1 

ततिति है मारताप्राललाथ तत् प्रस्यप्रपाररधरटछितक्न्ययावर्लरिटि 

फर् खवण्यम्य पएकसार् सुद्र तिजनदय। पृणपुण्यावतार रपरमीनिद्दाद्ररीरा 

निरयन सचिन्तकानामन्त अमृतम्यन्दसन्दो मिश्वन ते वपु अनुकरमे । मार 

तागार् गुन तस्य न्येति भगवत्सम्बोधनम् 1 तन् र्या युद्धमस्यमयम् ! 

परप्रम्यामिनयम्य धारायरस्य मेषस्य शरिता मनाया कटायवत्या क्य 

दुसुमपङ्क्तश्च केकि दिखास फरेतीति मत्यम्रपागपरेरदिवक्टायाविरकि ति एरेम । 

कान्या नूननरन्परसदथं कृवययटगुममनानयेत्ययं । -अव उन्यत्रमया चीव 
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श्व्प॑ यम्य स तदास ! कसमा्नो निप्कठः निष्क प्य । तदमित्रामि 

चस्य तद्मित्रलपिति न्यायान्निष्कये्रह्ममिन्नगरुद्रसलामिन्नश्य तव निप्कद्नमामि 

चरतवनिति मावः। ननु सकञमूर्तिर्मगवानिनि वचन नि््रिषयलापततिरत आह्--हे 

मूमन् सकः दति पचः लत्कतसयु एव दति । मूमन् परि । मकल सक््मूर्तिः। 

वचो व्यवहारः) वतवस्करामु तव कटाष्व॑यावतारेषु] नतु च्वि लंक 

निष्क प्वेलर्थः ॥ 

पूवं मगवन्मूतः स्वरपममिधाय सप्रति तस्या उततिमाह-- ̀  

निरव्यापारोऽपि निप्कारणमृज भजसे यक्ियामी्गाख्या 
तेनेबोदेति सीना प्रकृतिरसतिकल्पाऽपि क्पादिकार । 

तस्याः मेशदधमं कमपि तमतिरोधायं सुष्वस्पं 
सलं रत्वा दधामि स्वरमहिमत्रिमवाकुष्टव्रुष्ठ रूपम् ॥ ५ ॥ 

निर्व्यापार इति 1 टदे जस स्य॒ निर्व्यपारः पि द्णार्या 
क्रियां भेजे यत्, तेन एव ठीना अपि अस्तिकल्या प्रकृतिः कल्पप्िकाले 
ञ्देति। टे अज्ञ विष्णो। निग॑तो व्यापारो यस्मात् स निर्व्यापारः 
निप्कियप्सत्तपि ! ईष्षणाल्यां मायापेरणासिकाम् । किथां व्यापारम् 1 
भजसे जद्गीकरोपि । यथा अयस्कान्तमगिर्िष्कियोऽपि स्वरन्निधिमततिण 
लोहधातुमाकर्ति, ठद्धदविति मावः | रीना ह्विषरार्थाबसाने त्वपि ख्यं प्रा । 
अनेन प्रृतेरनाद्विलं चोत्यते । असतिकल्पा प्रयेणासती 1 सदस्वाभ्या 

“ मनिधेचमीयतयभैः । प्रतिमाया । कन्पादिकाे कल्पानां ब्र्मणो दिना 
माप्रादिकलि जयदिनारम्मे | कमेथ्यावप्तानकाल इति यावत् | नतु 

कष्पत्यादिकाे, तदा प्रकृतिखयामाबन् । उदेति प्रकायते | ननु किम 
तव मायपिरणमिति चेरताह-- निष्कारणमिति } नित॑ कारणं यस्मात् 

ठचिषप्कारणमिति भजनक्रियाविदरोषणम् । ठव मायप्रेरे कारणं दयं > व्रिद् 

इति नावः! दे सवमदिमविमवादट्ठ वेद्ठ स तव तत्याः तं स्र््यं॑कम 
अं धृत्वा सपं दधासि । शछमदिमविमवाकुष्ड स्वम्य मदिमा ये घ 



अवपरदरक््। ष्ट 

एद विम शक्तमेनाकुष्ठ" अभतितविच्छक्ति ताद । समेन स्बोयनेन 

जीविधरयोश्यरीप्पछिदष्य 'तल्यनया छथ जी" ससर्ति, शषर्येसारतीति 

शका "परिहा । जधम्य मधावा," संसारवि, शर्य 

तु स्वाधीना मायया रीटाकरिपरियरट इति प्रह्धैपम्यप् । अती 

नैश्स्य जीवददे्पस्िहऽपि घसारिवप्रसङ्कं दति .। वैदुण्ट वपिदुण्ठनिव्य } 

स. मधिपरेर्क । व्या मायाया ] तै पूरवोक्म् । स्वस्य॒ सै 
शुलहपम् । कपपीलयनेन रजोगुणाथामकानामशान्तराधा स्रावो व्यग्यते 

" जो मागम् ¦ पृयीखदष्य । सूपं॑टीजवि्रहम् । पापि धत्ते 
जतुगरहयिति भाव ॥ ननुं पिपरहपलिदेऽननिभिभवभसङ्ग उल आट-- नर्व 

रोधायकमिति। तिरोधायक विदानन्दा्स्य पिषायक्त न मयतीतयतिरोधायकम् 1 

तरणिपण्डदे दीप्यपने यथा तिमिरनिकरे दृरेऽपसरति, तद्रधिवानन्ारै' 

स्फुट “मारमानेऽजञानमविष्ूरेऽपपर्तीति माव । ' प्ते हेतुमाह सूरुद्धमिति 1" 

सथर रजसपोमेखनमवान् ूरटिकवदतिनिपलभिदयपै 1.1 " : - 
अध यनपूत नद वरणेयति दभ्याम् -= ` ` ` ̀̂  

* ^ तत्ते, ्रत्मरधुधर्लर्सितिरुकायेव्ररीकेयिकार 

“ + ~. छापण्यप्येकमार् सुकृतिजनदशां पूणंयुण्यागरतारम् } 
* उक्षपीनिच्द्रीसानिरुयनममृवस्यन्दसन्दोदमन्त; ८ 

सिच्वत् सञ्िन्तकानां वपुरनुकरये सास्तामारनाथ ॥ ६ 

तदिति]; दे मारतागारनाय तत् प्रमग्रपारापररगितकसगापर्तकिदि 
फोर् खयवष्यस्य एकार  सुङृतिजनदसा पूर्णपण्यावता् लमीनिच्यङरीरा 

निरयन सच्निन्तकानामन्त अमृतस्यन्दसनदरोह मिश्च ते वपु अनुक! मार 

सागार गुरपवनपुर त्य नाति भगपत्मवोधनम् ¡ तदु, पर्वा युद्धमत्वमयन् 
अरल्म्याभिनवम्य धारौचर्य नेवम्य रदाय मरनोहद्रया कट्यवपन्या क 
वुसुमपर्कतेश् केकि वियास्न करोतीति भसप्रणागपररिनस्टागापरकिधिक् } 
कान्त्या कृनजरथरसद्यं कृययटुमसमानकयपं ! “मेव तपनेषनया प्न्य 



१० नागयणीयम् 

मेव भक्तामीषकरमदलै, कडयकुुपोपमया सौ ुमार्यातिदायध मगवरू्न्पते 1 

लकप्यम्य लावष्यद्रन्य्य । पसम केवटमारोरोन निर्ितम् } अत्त एव धुपि 
जनटथां सुङृतिजनानां मक््यिगेन मगवटुपानं पुर्वं जनानां दया नेत्राणाम् 1, 

पूणपएणयावतार पू्ंस्य निरोप्य पुष्यमयातार. प्ामीव्तयाविधम् 1 वतिना 

प्यसशवमेव मगवनमू््याकारेण परिणतं चद्ठरिन्दिगरा्नामुपगतमिदर्थः । र्मी 

गिव्रीखानिरयनं रम्याः फदमासनायाः निर्गता विसम्भातिदयादरपगता दाहा 

भये याभ्यता निशाः याः रीखः विदारस्वसा निख्यनं खानम् । यदधकपि 

सुखासीना रक्षमर्मिददां कीडतीव्य्थः! एतेन भगवतः सौमाम्पातिदायो ध्वन्यते । " 
सचिन्तकानासुपासकानाम् । अन्तः हृदये । अगृतप्यन्दसन्दोहम्। अतस्यन्दस्व 

पौमूषद्रवस सन्ोदं सित् । उपासकानां दयं नप्रानन्ाफत्रवेणाप्ठण्य समस 

सन्तापान्त कर्वाणरित्य्ैः । जनेन मगबत्वल्पध्यानल परं दर्दितम्। ते 
ठव } वपुरीखाविग्रहम् । अनुकटये पुनः पुनः सरामि ॥ 

के ते सृष्चिषटा बहुतरमवदेदावहा जवमामा- 
मित्येवं पूैमारोचितमलित मया नैयभयाभिजनि } 

मोवेओवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्दपुथिवरसद् 
नेतः भ्रोत्रैथ पीत्वा पमरससुधाम्भोपिष्े सेर् ॥७॥ 

कटति ॥ दे भनिते ते खण्रविष्टं फ पप्र मया पूर्वमःसोचितम्। अनित 
मायापाग्तन्व्यरहित । ते तवर } घटिये्ठ सष्टि्पो व्यापार । ए्रमनेन प्रकरेण । 

मया मन्देन । पूरं मबत्वरपाखादनात् पूर्म्। आलोचितं चिन्ितम्] ननु कृत्तः 
कटेस्यत आह --जीवमाजा बहुतरभवसखेदावहा इतीति 1 जीये शिङ्गघरीरं घं भज 

^ ते जीवभाजो जीवानाम् बहुलरो जननमरणादिरूपो नानाविधो भवसेदः 

संसारहु.खं तमावहत्याद्धातीति वहुतरभवसेदावहा। इति हेतो. । यतौ जीवाना 

नानाविधजननमरणाद्हेसकोरिमी भवतभ्वषटि, ततः कषटतय्ः। ततु म तेद् 
--अ् वं न अभिजाने इति । अय मम चेतसि मयस्वस्याादनव्याएते ! व 

तै सष्िविष्ा केति । म जभिजनि म निश्िनोमि | च्न्ति महानुपक्ार पएमेति 



प्रथमद्रेक्स्। ११ 

निश्चिनोमीति भावः। मव देतुमाह- नोचेत् जीवाः विद्रसा मधुरतरमिदं ल्द्वपुः 

नैतैः श्रै; च पीला कर्थं वा प्रमरसघुाम्मोपिपुरे रमेरन् इति । नोचेद् यदि 
भवान् खष्िवेषट न करोति वरदीयर्थः। यिद्रं चिद्रतेन चिदानन्वामृतद्रवेण 

अन्तर्बहिश्वा तिक्तम् ] व्याप्तमित्य्थः। त एव मधुरतरमतिरयेन मधुरम् । 

हदम् अधुना मम मानसपत्यक्षमोचरम् । तव वपुसतवद्रपुः । नेतः थो पीत्वा नतैः 

सतृप्णमवशोक्य यतः सादरं शरुता । चकरेणात्रानुकतस्य मनसः सुचयः । मनसा 

ध्यात्वा चेस्यर्भः । सुृतपपिपाक्वशादिति भावः। कयं वाकेन वा प्रकारेण । 

प्रमरसघुधाम्भोभिपूरे परमरसः परमानन्द॒एव सुषाम्भोधिरपतपतमुद्स्तस्य पूरे 

जरमूरे । सरन्. उन्मजननिभजनादिकं कुर्युः! अत संसारे जीवानां परमानन्द 

सम्पादकं भगवन्मेदर्खनध्रवणादिकमेव, न तु विपयोपमोगादिकम् । तसादेवं 

विधस्य प्रमानन्दस्यानुदयादिति ध्येयम् ॥ 

इतयं भगवतो मूतर्फोचं संन्दरयषुपवण्यं अनन्तरं फर्दातृत्वेऽपि शोको 

तरलमाह-- 

नम्राणां सनिधक्ते सततमपि पुरस्तैरनम्यथितान- 
पर्थान् फ़ामानजसं वितरति परमानन्दसान्दरां गतिश्च । 

इथं निश्टोषरम्यो निखधिकफरः पारिजातो दरे तम् 
रुद्रं त शक्रारोदरुमममिरपति व्य्ेमर्ित्रजोऽपप्र् ॥ ८ ॥ 

मम्राणामिति॥ दरे चं पारिजातः निरवपिकफठः । है हरे पिप्णो ! 

त्य पारिजातः लदासकः पारिनातः । पारिजातो देवतसकििपः ¡ षश्ते देवतसो 

मन्दारः फरर्नितकः । सन्तानः कन्पदृश्च दुमि का हरिविन्दनम् ॥' श्य 
मरवचनत् सुृदुमयिरोपवायी पारिनितस्चन्द इति द्रव्यम् । सु्टुमेषु 

च पात्जितस्यैव मेवम् निर्मतोऽवपिः संप्यया प्रकारतो चा येभ्यश्तानि 
निश्वपिकानि रानि यिन् स निर्वपिरपछः । नानाविधानन्तपरमद 
इव्यथः । ननु यथा देबदनावयकः पारिनिति यागादिर्िरवान् प्रमाय स्व्सुपग 
भाम्यः, तभा भगवद्रलकः परिवतोऽपि किं तार पाप्य.; नेया - 



1५ मपा 

निोमननेण्निः |: निषे मद्य आध" मेणा शनः 
शः ममी प्रप्यष्पीः- ) , मायेकभप्पणितानम्य दयन 

दरयपिनिमसह्वनू जनेन प्रकाल. नमेव प्रकरा = नध्रणां पः 
सनननरि मिमते 1: उनन्पमिनानपि मुजमभ अर्ोन् फामान पननम 

ग्रः क्िनरनि "दति 1२ "मगदषयोः प्रायमायं गूर्ता । 

युपरत न 'वयततमपि “सददाएपि-) ननु यदृषिदरदिषिपरि मरः । 

मनिषतेरम्निथि फएरोति '। सदमिशप्ितदण्यदरनाय महरा तेषां वुगम्नत् 

प्दर्मयिन्यः ।"रमम्नु न नप्रणां, स्च्तुि पग्येकं व्रनिपव । नतु 
मनतमफिः अपरि नु कद्रानिदेव }) नतु स्वयं मत्रिपपे, भसि तै 

तमत्निधिमेव गच्छन्ति | वैनप्र, । सनम्यपिनानयायिनान् | अर्थान् 
धनानि} फामान् मागन्, । परमानन्दमन्टं पमः मर्गद्धिएट अनन्तेन 

सान्द्र पर्मामृना ताम्। मन्दरनन्दमयीमिय्थः 1 गानि गममम् | व्रत्रमयुञरतिमि 

युपरत { श्रिननि द्वा । सुरकत्तु केवरमम्यिे्रयपु काशन ददाति | 

मलनभ्यु्मितान् मर्मानर्थान् फमान् मोक्षे या विनर्दि | अनेन मगवदालक 

पारिजितम्योन्कर्थस्पो व्यनि दर्भिः एवन्मूने मगवदामकरे शहिजितति 

शिति "न वृथा वुदटरमपराप्ती यनः फव्य श्याद--- थये थथिवतः शुद्र 
सै थक्वादीदुम व्यर्थमभिरपृति इति । अर्थिना याचनां श्र नष | 
श्रं नपरणाो सत्निषानायकरणत्िम्ताष् ) ते प्रसिद्धम्) रक्वारीदुमं यकन 
यादी आदम } मन्दनोयाननिदरथः। तम्या द्रुम, प्िनम्नम् | व्य 

शथा ] युमिरेपति इच्छति । अपिफप्रमदे , मगवति तिष्ठनि न वरया न्यून 

पटगरदद्य मुदमस्य प्राप्तौ यल ` कर्तव्य दति माव, ॥ 

` दयं भगवतः फलरावृत सुरतरभ्य मापिग्यमभिषाय गरिधिधज्कारिभ्योऽ 
प्यपरिरफरयदचमुत्कषशाद-- 

कार्ण्यात्काममन्यं ददति खड प खासमदस्वं पिेपा- 
व दैश्रपादीशतेऽन्ये जगति परजने खारमनोऽपीथरसत्प् 1 



पथमदशफम् । १३ 

स्वण्युधचैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनाः स्फीतभाग्या 

स्तश्वत्माराम एपेत्यतुरगुणगणाधार शौरे नमस्ते ॥ ९ ॥ 

कारण्य्रादिति | परे कोरप्याद् अन्यं कामं ददति षठ । र वरिधिसकयं 

द्रयः। कारुण्यात् करणया । अन्यं स्वा व्यतिरिक्तम् । कामममिरापम् । ददति 

यच्छति । ददतीति बहुवचनम्। ससिति प्रपिद्धौ । मसिद्धभेषा स्वासम्यतिरिक्त 

फरप्रदलमित्य्थः 1 तवं विरोपत् स्वासदे. | बिदोषात् विशिप्य | स्वस्याम्मा स्वस 

रह तं ददातीति खास्मद, । जहस्युग्यमद इत्य्ैः। अन्ये देव्या जगति परजने 
शते । भन्ये ब्रह्मादय. [ रेधर्था् निग्रहानुग्रहे. । जगति रोके । प्रजने स्व 

भिन्नेषु जनेषु 1 श्रते नि्दानुग्रहदाक्ता मयन्ति । लं स्वासनः अपि द्यरः। स्व 

स्यासा स्बयासा तस्येश्वरो निग्रहनुप्रह्कती । ति पुनरन्येपामि्यपिरन्दा्भः । अय 
मत[शयः-- से लस्वरूपणामेव जीवानां संसारदु खप्रतिपादनेन निग्रहं, म्या ला 

भजतां तेषामेव मोक्षमदानिनानुग्रह् करोषीति । ननु ममवत: स्वातमप्रदनिन कि 

प्रयोजनमित्यत जाद --्छीतमाग्याः चेतना, चयि उसैः आरमम्ति इति 1 स्फीतं 

बहुषु जन्मान्तरेषु प्यकर्मेणा सुविदिततया वृद्धिसषगतते भागयं सुङृतपरिपको येपां 
ते स्फौतभाष्याः | इदे विरोपण रमणहेनुतयोक्त् । चेतन्। जीवा । चवि पसनन 

स्वरूपे } उचयैरतिरागेन । आरमन्ति लामासाय पुनरृत विना रमन्त दय. । 

भत्र हैतुमाह--परतिपदमधुरं इति । पदे पदे प्रतिपदं सर्वदा मधुरे । अनन्दमय 
इति यादत् } भवांस्तु नान्यत बुल्रापि रमत इस्याद---लश्च भालाराम, एवेति । 

चश्चर्भो विरेषे कते । विशेप्माह---आताराम- एवेति । भासन स्वषवरूपेण रमत 
इत्यासमारामः। एवकारेण नान्यत्त मगवान् रमत इति द्ितम्। इति जतो हैतोः। 
हे अतुदधयुणगणाधार् दौरि ते नमः। अवुरगुणगणाधार् चतुनाभनन्ताना युष 

णाना पूर्वाक्तानां गुणस्नृहानामाधार अश्रवमूत | दौरे वसुदेयपुत्र ! भाभ्यां सम्बो 

धनाभ्यं गुणाश्रयतया पमुदेवपुतलस्वीकारेण मकतवास्पल्यस्य च मतिगाद्नाद्धगयतो 
ममम्कर्यतरे व्यत्यते॥ 

अय श्ीगुसबनपुरथीर्येव भगवसदवाच्यतम्, नान्येपाभियाह- 
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देश्यं शहगदीश्वरपिनियमनं व्िश्वेजोहरणां 

तेनस्संहरि यी मिषदश्रपि ययो निष्पैयोपमीतम् । 
अद्धसङ्गा सदा भरीरखिरप्रिदसि न स््रापिते मद्भर्ता 

तद्रातागाखापिन् पुरहर भगवच्छब्धयुख्याश्रयोऽसि ॥ १० ॥ 

दिशमिति | दे वातामारवामिन् युरदर तवं मगवच्छन्दमुख्याश्रयः 
असि 1 वातागासविन् गुस्वयुपुरनाथ ! पुरहर मुरापुएदैन । लम् त्वमे 

वेलयैः । असति वाधः सर्व वाक्यं सावधारणमिति न्यायात् भगवच्छब्दमुए्या 
श्रयः भवच्छब्दस्य भगवानिति पदस्य सुख्याश्यो वाच्यार्थः । इतरेषु तु 

मगबच्छब्दौ रक्षणया प्रयु्यत दर्भः । भत हेतुभाह-- तद्विति ! तत्तस्मात्] 

तलदारभमाद-- ते णे शदृरादीश्रविनियमनं, वीरभ विधतेजोदराणां तेजस्पं 
हारि विमं यः गि्छदैः अपि उपगीत, श्रीः सदा जद्गसद्गा, तवं भसिरवित् 

अषि, क्वापि सङ्गवाती न इति । ते तव । एतदुत्तत्रापि सङ्गच्छते । 
दैश्रप्य भाव देशप गिमरहानुग्रहशकतिः। शदरादीश्वरविनियमनं शङ्कर 
आदिं ते शङ्राद्रयः तेच ते ईश्वरा ईरितारप्तेषां विनियमन नत्तदभि 
कारमरवपैकम् | ते वीं विधेशं सर्वेपां तेजः पराक्रमं हरन्तीति विश 
तेनोदर. भीशङ्करादयस्तेषाम् । तेजः परमाव संह गरीटमस्याम्तीति तेज 
स्संदारि । तथाच वक्ष्यति -- शटुम्तावच्छकरं वर्णपजयो गन्दहरणे, रवयादरि । 
ते तव विमलम् निर्म । प्ापशोषकमिति यावत्] यशः कतिः} निष 
परिच्छारदिमः श्रीनारदशीगुकममृनिमिरि । फ पुनः सष सयपिव्दार्ः | 
उपगीतं वतम्] त्वचरितमाधुरीसमाङ्ृ्टमानसत्तया श्रीमद्वागवतादिर्पेणो 

पववितमित्ः 1 श्रीः रक्मीः। सदा सवेदा जग्ुक्त । ते तव जद्धाङ्गा ङ 
व्स्यासद्गोऽवस्णानं यस्याः सा । स्वेदा तव वकष.स्थरमाधिसैव वत इः । 
जसि सर्वेति जानातीसखिटवित्। इतरे त॒ लद्वधतिरिक्तं सै जानन्ति, 
नलु लाम् । ल तु स्वामपि जानासीवयरथः । ते तव क्वापि इत्रचिदपिं । सङ्गयात 

सङगस्मकिस्तस्य यात कथा । पिः पडमिवकयैमेगवति रोकोततणामैरर्ादीना 
द्वो दितः ठत यमेन वाचयनदवय, दितीयेन. तेज, वृतीवेन यदः, 
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चतु्धन श्रीमतं, पञ्चमेन सर्वजृ्वं, षष्ठेन निषङ्गं येति विवेकः एवं धिवि 

्रयादिस्यत एव भगवागिलयुच्यत, इत्यत्रसेयम् ॥ 

इति भ्रथमदश्चकम् 1 

दवितीयदशषकम् 

अथं (तते प्रत्यग्रधाराथर' इत्यादिना. क्षेपेण वणितं मगवतो दिव्यमङ्गल 

विरद सक्तानां स्वशूपध्यानसीकर्याय ततद्वयववणनपुरस्सर प्रदर्शयति द्वाम्या्-- 

सरपंस्पधिकिीमूरधवतिलकमोद्धा सिफालान्तरे 
कारुष्याङ्लनेवमप्रहतितोल्राषं सुनाषापुटम् । 

मण्डोयन्मकरामकृण्डलयुगं कण्ठोज्वरःकसतमं 
तवद्रषं चनमाल्यहारपटरभ्ीयत्सदीभ्रं भने ॥ 1१॥ 

्र्यसय्धीति ॥ उर््वतिरकपोद्धासिफालान्तरं कार्प्याकुकनेतं 
आर््रहसतिताल्यसं सुनासापुरं गण्डोदन्मकारामबुण्डख्युगं कण्टोज्वरप्कौस्तुभं बन- 

मल्यहारपटधीवत्सदीमं लूं भजे। सूयेण सह् सर्त इति सू्य््ष पमामिः 

स्यसि किरीर यष्य तव् सु्ैरधिकिरीरग् । उर्वभू्व्रतया विन्यस्तं तिलकं 
फस्तूरीचन्द्नादिविरचितं विशेषकं तेन प्रकेणोद्राषते गोमत इूर्वतिलक 

्रोद्धासि ताद्दां पार्स खलारस्य अन्तर मध्यभागो यष्य तदर्वतियकपेद्धासिफारा 

न्तरम् । करण्येन कृपया आके पाधयोः पुरस्ताच सेवार्यमागतानां नारदादीनां 
सत्तानामबडोकनाय पुनः पुनश््ले नेते यस्य तत् कारप्याकुरुनेत्रम् । भक्तेषु प्रेम्णा 

यद्रा हतितालासः उष्टसन्मन्दहासो यम्य तदा्रदसितोलयसम्। नासाया ' नासि 
फायाः ुटपुदरम् । तिच्ठुसुमसमानतया शोभनं नासापुरं यस्य तत् सुनासापुटम् | 

गण्डयोः फपोलयोर्यत् दीप्यमानं मरस्यमिवामा यस्य॒ तन्मकरामं कराकर 
कुण्डस्योः कर्णामरणयेर्युगं यस्य तत् गण्डोय्मफरामङृण्डरनुगम्। कण्टे गे 

ज्यर् देदीप्यमानः फौसतुमस्तनामयेयो मणिर तत् कण्टोजवरत्कीपतुमे् । 
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यलैरोक्यमदीयसोऽपि मदितं षम्मोदनं मोहनात् 
कान्तं फान्तिनिधानसोऽपि मधुरं माधुयैधर्यादपि । 

सौन्दर्योचरतोऽपि सुन्दरतरं स्वदूषमाश्चयंतोऽ- 
प्यार भुवने न कस्य कृतकं पुष्णाति विष्णो विमो ॥ ३॥ 

यदिति ॥ है विमो विपणो खद्रपं वने क्य कुतुकं न पुप्णाति। मिम 

संसाराण्योत्तारणसमर्थं । अत्र॒ तदिसय्याहर्वव्यम् , पूर्ववाक्ये यच्छब्ददीनात्। 
ततादरमिःय्थः। ल्प तव' सं दिन्यमद्गखगिम्रहः । सुवने कोक । कस्य 

कुतुक द्ीनश्रवणस्वर्पध्यानादावौत्ुक्यम् । न पुष्णाति न यर्भयति । सुमुशनणां 
जीबन्क्तानामपि त्वं द्रीनादावौतुक्यं जनयतीवयर्भ,] जत चतु ्द्ीदष्तस 

दाच विवरणोति- यतैरोक्येत्यादिना । यत् चैरोकये महीयस्. अपि मितम् । तैर 
क्यमहीयसः तैरोक्ये शोकलये यन्महीय पूनिततेमं वस्तु, ततोऽपि महिते पूनितम् । 

किच्च मोहनोत् सम्मोदनम्। मोहनात् यदस्मिंमटोययेऽतिमोदनै वस्तु, तत्सा 

दूपीयरथ. । अपिच कान्तिनिधानतः सपि कान्तम्। कान्तिनिधानतः कन्तः 

शोभाया निधानं तिषिम्तस्मादपि कान्तं मनोहरम् । अन्यच्च माधुर्यधुर्यादपि मधुरम् । 
यत् माधुर्य मायुयष्य मधुराया धुप धूव॑हम्, तस्मादपि मधुरं माघुरयक्त् । 

अपरश्च सेन्दर्यो्तरते अपरि सुन्दरतरम् । यत् सौन्दर्यं सौन्दयणोतरपुकतृष्ट 

तमम्, तस्मादपि सन्द्रतरमतिुन्दरम् । किञ्च, आधर्यतः अपि आश्चर्यम् । यदा 
श्यम् जवूभुताम्बनं सतु तम्मादपि जाशवरयमदूमुततमम् । अत्र सकलजनवठमत् 

स्प सीमामग्यं भगवतत उक्तम्। जनदाहटभ्यमपि सौमागयमवेत्यमगन्त्यम् ॥ 

तत्तार्दूमपुरातमकं ते वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी 
सा देवी परमोतसुका चिरतरं ास्ते स््मकतेष्यपि । 

तेनास्या यते कटटमच्युत विभो वद्रूपमानोक्तक- 
ेमसयवंमयादचापलमला चाप्यतो भूत् ॥ ४ ॥ 

वततादगिवि ॥ दै पिमो अच्युत सा देवी तव धु. सम्रप्य स्वभक्े्यपि चित्तं न आत्ते । गमो भो | मच्युत श्र्न्य । सा भसिद्धा। देरी 
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र्मी । सव श्रीनारायणम्य। वदु चरर समाप्य लदक्षसि वपं रण्व 

ल्य । स्वभक्तेषु सस्या भक्तेषु । फ पुनरन्यमक्तेपवितयपिमन्दाै 1 विस्तरम् 

अहिचिएकारम्। अनेन कश्चित् कार वसतीति दभितम् । न आम्ते न स्थिति 

करोति। ननु कि र्षमी स्वयं स्वमक्ेपु वसति, उत स्ान्तरेणेति चेचत्राद-- 

स्प्मी इति] सम्पन्मयी धनधान्यादिरूपिणी सती । मनु युतो न खभक्ते 

पवस्व इखताद--पोलुका इति! परोखुका अ्यधएत्वठिता । लद्रपष्तौ 

नद्ृ्चेतम्तयाऽ्यत् गन्तुमशक्यलवादिति भाव । र्या जसु दं भदरीयन् 

त््पुविधिनि---ततादद्मधुरामकमिति] देव ताद् तस्सदश यत्य तत् तता 

दक् | निरहममित्यय । मधुरो माधुरयवानास्मा म्बस्पं य्य तन्मधुरासकम् माधु 

ध्कसारमिवयम । नते देवया जौतपुयमिति माब ! तेनं जप्या सदूषमानोज्नक 

्रम्र्षमयात् अचापरथरीत् चापल्यवा्ती उदम्त् बत वटम् । तेन उक्तरीत्या 

म्वमकते्वपि म्थिरतयाऽनवम्थानेन । अम्या देव्या । लद्रपमानेजकमेमन्धर्मयात् 

तय रूष लू तम्य यन्मानेजक रामणीयकम्, तेन यत् प्रेण दद्रिषययानुराग 

कर्षस्य म्भैयं स्थिर तन्मयाचदूषात् । जचापरवलात् अचर चापन्याभावम्तम्य 

भरात् भमायेण | चापल्यवाता चापट्यम्य वात व्यवार् । चपेय रधमीरिति 

जनव्यवहार इत्यध । उदमूदुदमता । यत कष्टमिति दरिरक्ति सदातन । 

गुण पव दोषतया परिगत इति सेदरणमनुन्ययम्। एनेन भगवत मियतमावह 

भल सौमाप्यसुक्तम्। ण्तदपि सौमाग्यमिसुच्यत इत्यवगन्तव्यम् ॥ 

उक्तमेयाभं परमाणप्रदर्शनेन दरी सवार 

सक्मीम्तायश्समणीयङ्ततरेय पेप्यस्थिर 
त्यक्तिप्न्यदपि प्रमाणमधुना ष्यामि रउरक्मपे । 

ये चद्धधानगुणानुीैनरमामक्ता दि मक्ता जना- 
स्तेष्वेषा मति स्थिरे उयपितप्स्तागदत्तादग ॥५॥ 

रक््मीरिति ॥ दे र्मपते नहम् इय ॒रक्ष्मी तावर समणीयकहता 
णव परेषु सम्थिरा इतयम्निन् अन्यन् माणमि यपुना वश्यानि ] ल्मीपते 
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छक्ष्या श्रीदेव्या पते प्रियतम | इय लदवा] रक्ष्मी श्री । तावकरामणी 

यरहता तावकेन चस्सम्बन्धिना रामणीयकेन रममीयतया हृता समङ्कष्द्या | 

एवकरिण परप्वस्थिरले कारणान्तरस्य व्यवच्छेद । परेषु स्वमक्तेयु । स्थिरा 

स्थिसवासा न मवरीत्यस्थिरा । इति एव विपे | अस्मिन् अर्थे { अन्यत् शब्द् 

व्यतिरिक्तम्! परमाण जनुमानमित्यप ¡ जपि स्चये ! अधुना इदानीम् । 

वृद्यामि कथयिप्यामि | अनुमानमाट --य इत्यादि । लद्धनगुणानुकीर्नरसा 

सक्ता दि भक्ता ये जना, एया तेपु स्थिरा एव वसति] लद्धयानगुणानुकीरतनरमा 

सत्ता तव ध्यान खद्धयान तस्मिन् गुणाना तव मक्तयात्सल्यादीना यदनुकीतैन 

पुन पुन कीर्तन तत च यो रसस्तत्रासक्ता तथरा । दीति प्रसिद्धौ । चद्भधा 
नगुणानुकीर्मनरसासक्तत्वेन प्रसिद्धा इवय ! भक्ता भगवहक्ता } सन्तीति रोष । 

परषां रक्षी । तेषु तथापरे भक्तेषु । स्थिरा अचश्चय । एवकारेण कदाचिदपि 

चा्वस्यामाव उक्तं । अन्न हेतुमाह-- द पितप्रम्तावदनतादरा इति ] दयितस्य 

परिमतमभ्य परप्ताव प्रसङ्ग तत्र दत्त आदरे यया सा] प्रियतपकधाश्रवणकीतु 

काटि । परिवजनकथाश्रवण कामिना विरटताप सथयति । जवा रिरटवेदनाया 

सदतां तथाविधेषु मगवद्वक्तेु भ्थिरेव -घनीति भाव । ननुमानन्तु-- 

र्सीस्वदीयरामणीयकाङ्ृष्टमानसतया परेष्यम्थिरा वदरगुणानुकीर्यर्सास्तेषु प्रिव 

तमकथाश्रवणकौतुकेन स्थिरावस्यामिनीष्वत्। या या स्लदूयुणानुकीर्पनरसासक्तेषु 

प्रियतमकथा्रवणकौतुकरेने स्थिरावश्यायिन्य , तासवदीयरामणीयकारृष्टमानसतया 

परेप्वसिरा , यथा लदूगुणानुीरतनरसासक्ते उद्धवे गोपवारिकामुपगते प्रियतम 

कथाश्रवणदौतुकेन तत्समीपे सिरावख्यायिन्यम्तदीयरामभीयकाकृषमानसतया 

स्वमर्ृ्वप्यम्थिरा गोप माय इति । अनेन ये नामाते सम्पतसमद्ध यान्न्त, 

कर्मवत्या मगवस्वस्पध्यानगुयकीर्तनानि सर्वदा कर्त्यानीयुपरिए कव्ितेयय 
गन्तम 1 

थ भगवत मबस्पमुप्यं ठच्टरवणन्य मोक्षोपाय स्मिनमरियोग 
मिद्धयूपायता दयपनि-- 



१० ॥ मागयणीयम् 

एयम्भूतमनोधतानसुपानिप्यनदमन्दादनं 
लर परविद्रसायनमयं नतोद शृष्यताम् 1 

मचः त्रस्यते मति मदयते गेमा्नयत्यद्रकं 
स्यामिश्चत्यपि पीतयाप्पगि्ेपानन्दमूरखोद्धः = ॥ ६॥ 

शवमभूतेति ।॥ लूं मयः शतां मि परयत मदयते | तव 
सद्रूपम्। सवो शटिति। श्वत ध्रोतृणाम्। म पदिम् । प्रेरयते स्बनि। 

विपभ्यो बरादाद्म्य स्वम्मिन् सन्निधापयनीत्य्पः । मदयते थनन्दविवधा 

मरापादयति। कि, ङ्गक रोमाश्चयति। अ्रकं शरीरम्। रामाश्चयति भानन्द 

विब्यातया पुकितं॑विद्रधानि । अपचि, आननदमूर्खदधैः धीतवाप्यरिीः 

व्यातिश्चति सपि! आनन्दस्य मू वृद्धि्नमकादयदुद्रवः उत्ततिषा 

तरानन्दमू्ोद्भयैः । शीतवाव्यविमरः शीतवाप्यम्य तिधिरारणो विः प्रसरः! 
व्यासिशति विदोपेणाएमन्तात् सेचनं करोति । अनेन॒श्रीवाप्पप्रसर्यापिषयं 

तेनानम्दमूर्खाया अतिशयश्च ध्वन्यते । अपिर्तार्थतमचये । त्र दतु परूर्णयन् 
लूं बिदिन्टि-- वेताहरमिति! चेतो हरतीति .चेतोदरं मनोहरम् । 

अतत॒रेतुमाद--ष्म्भू्मनेसतानवमुधानिप्यन्दमन्दोहनं परविप्रसायनममय 

भिति । एवम्मूतमनोजतानवघुषानिप्यन्दसन्दोहनम् पवम्पूता प्ंविधापूर्ोत्ता 
या मनोता स्मणीयता सैव नवसुधानि्यन्दो मवषुपाया मूतनपीयूपस्य | 

नवखग्रहणे माधुर्यातिशययोतनाय। निष्यन्दो प्रवन्तम्य सन्धोटनं वकम् । पर् 

चिद्रसायनमये परौ सेक चिद्रसौ चित् जान रस जनन्दश्च तयोरयन 

मयै मार्वल्पम्। चिदनन्दुपापकमिसयर्थः । भगवत्खस्पानुतन्धानस्य चिदान 

स्दााप्तिदुलादिति भावः । जनेन च भगदतस्पश्रवगे सञाताहादानां 
जनानां परमरक्षगा भक्तिर्पजायत इष्यप्ुक्तमिति वेदितव्यप् ॥ 

थ पूषसिन् कके शूषिताया मतमोोपायमारिता प्रभुति 

एवम्भूततया दि मक्त्यमिदितो योगस्स योग्यान् 
कर॑ज्ञानमयादम्ोत्तमतरो योगीर्ीयते ! 



दितीयद्शकम्। २१ 

सीन्द्वकरसात्मके स्चयि ख प्रेम्रकषासििका 
भक्तिनिभममेव रिश्वपुरुपैरम्या स्मावह्म ॥ ७॥ 

एवम्भूततयेति { सः म्यमिदितः योगः पए्लम्धूततया कर्जञानमयात, 
योगद्वयात् भृदयोच्मतरः हि ! सः नारदादिभिरप्यङ्गकृततया प्रसिद्धः । भक 

भिष्ितः गक्तिस्यिमिहितः उक्तः भवत्याल्य इयर्थः | योगः मोक्षोपायः । 

एवम्भूततया उक्तरीत्या सर्ाद्भमाहादजनकतया । कर्मजानमयात् कर्म॑मयात् 

ज्ञानमयाच्च | योगयोमेोक्षेपाययेद्रैयं येोगदधयं तस्मात् भूशोचमतरः मृदामति 

दयेनोचमतरः श्रेष्ठतरः। दीति प्रसिद्धौ । प्रसिद्धमधिकश्चष्यलं भक्तियोगस्य 

सरथः | अतर प्रमाणमाह-- योगीधवरैः गीयत इति { योगीश्वरः योगिनाम्षी 
णामीर्वैः म्यासादिपि; । गीयते वरप्यते । पुराणिषिति ोषः। भक्तियोग्य 
ष्ठते कारणान्तरमप्याह-- दे रमाबहम त्वयि भक्तिः विशवपुरयैः निशममेव 
म्या इति । राया रक्म्या बहम प्रियत्तम । विधे सर्म पुरुपा विशवपुरपापतैः । 

निर्गतः धमः आयासो यस्मात्तननिशमपिति करियाविरोपणम् । एवकररोऽतायोग 

उ्यवच्छेदार्धकः | रम्या प्राप्या । सचति प्रतिद्धौ । भक्तेः स्वस्पाद-- 

प्ेमभकर्पालिका इति । प्रम्ण. प्रकर्षः उत्कर्षः आला श्वरूपं यस्याः प्ता 
मेममकर्यादिका । मरेमप्रकपदिये देतुमाद -- सौन्दरधकरसासके इति। सन्द 
येको रस आला स्वरूपं यस्य स सौन्दैकरसासकलस्मिन् । सौन्दधस्य 
रसतवं॑निरतिशयाहादजनकलवात्। सौन्दर्यारृतमये इत्यर्भः ॥ 

खधेवम्भूततयेयादिकषेक्मेव विवृणोहि-- 

निष्कामे नियतस्रधर्मैचरणं यत् कर्मयोगाभिधं 
तद्देत्यफरं यदौपनिपदन्ञानोपलम्य पुनः | 

तव्यक्ततया सुदुगमतरं चिच्प्य तस्माद्वो 
स्यतमार्मकक्तिरेव मततं स्वादीयसी भेयी ॥ ८] 

निष्काममिति | क्ेवोयाभिषे निष्ामं नियतवबधरमवरणं यत्, तत् 
परेतयफरम् । फमेवोग इयमिप सना यम्य तत् कर्मयोगामिधम् | नित. 



२२ ५ साययणीयम् 

काम फ़रामिसन्धियमातनिप्कामम् । 
तियतल्वधरमचरण नियत्य निय 

तिक्र स्वाम्य सन्यायन्दसतयागदिश्चरणमनुषठानम्,
 । दत्य दृरमव एर 

मेक्षास्य प्रयोजन यम्य तटुरतयफरम् । यत् पुत् ओपनिप
दानापरम्यम् , 

तत् हु जत्यक्तवया विम्य यदुमतरम् । सौपनिपदनानोपरभ्यम्, जीपनिषद 

मुपनिषदतिपाय ब्रध तप्य ज्ञानेन अटमखण्ड जर्माम्मीयेकर्पेण उपरम्य 

प्राप्यम् । अरहमासनाऽव्ानमित्यथे । अव्यक्तया करणामोचरतया । निम्य 

मनसं । सुटूगमतः लुता दर्गमतर परापतुमरावन
। दषिमो तम्मात् लब्रेमासक 

भतिं एव पतत स्वादीयसी परेयनी। विमो कर्म्ानमकियोगफरमदानसमर । 

तस्मात् पवक्तात् कारणाद् । चसेमासकमक्ति खयि प्रेम ललेपर तदालिका 

मक्त 1 एवकरिण करमस्नयोग्यवच्ेद । सततम् उदरौ, तदनन्तरम 

पलमरप्तौ च। स्वादीयसी अदिदयनाादनीया । धेयसी तक्दिभिरपि 

प्रप्ता चेलं ॥ 

सुम्रति निष्काममितयदिनाकतमुपपादयति द्वा
भ्याम् -- 

अत्यापामकराणि केषदलान्याच निपेनमरा 

योधे भक्तिपयेऽ्माऽ्युचिततामायान्त
 र तायता। 

हिष्ट सपथे प्र तव वपतर्ास्यमन्ये पुन- 
^. 

विन्ते धिचिन्त् पहुभिसिदरवन्त जन्मान्तेै; ॥ ९ ॥ 

अत्यायासेति ॥ केथिन् जल्यायासकरि कर्मपटरानि आचय 

तिररा बोधे अथवा भक्तिपये अपि उचिततामायन्ति। भप्यायासकएणि 

बहुधनःमयषायेयादिमि स्धगानि । कर्मपटानि कैणा यागप्रायशचिचाीना 

पदरनि सृहान् । आच भुषराय ! निद्रा नि््पाप सन्त] बोधे 

ज्ञानयोगे । अथवा भक्िपये भक्तियोगे अयमाय -ये वित्ताप्तेषा जान 

यमिऽपिकार् } ये तु नातीव विरकाम्तेपा मधि योगेऽधिका् इति । उचित्तता 

सपिकासितिम् 1 आयन्ति प्रापतुरन्ति | तावता किम् 1 तावता तावन्मलिण 1 

कि कि प्रयाजनम्। मक्ता परवृतानागस्माकमेताबन्मावापयोगिना कम॑योगेन 



द्िदीयदशकप्। ह यश 

न किचित् प्रयोजनपरिदय्थः । एतेन तददूरव्यफरमिसयुपपावितम् । जन्ये पुनः 

विचा्रवम् वते ठकयये विष्ट एं वश्यं तव पुः विचिन्य बहुभिः 

जन्मान्तैः सिद्धबन्ति। अन्ये पुनः अपरे तु विरत्तम्मन्या इयर्थः । चित्त 
तवै चिरस्य मनसः मद्रंलं॑रागदेपादिराहित्यम्) कते विना। तर्वपये 

तर्काणां वेदान्तप्रतिपाययुक्तीनां पन्थ विचारमार्मष्तस्मिन् । शिष्ट छेयाननुमूय । 

परं सर्वोक्छृटम् । ब्रेतया्या यस्य तत् जश्नाएम्। वपुः स्वषटपम् } विचिन्तय 

विविन्यविरवियार्य। वहुभिरनेकैः अन्यानि जन्मानि जन्मान्ठदाणि तैः सिद्धयन्ति 
्रापनुबन्ति । बपुर्रपि कर्म | अनेन तत्ध्यक्ततया धुदुर्गमतरमिलयुपपादितम् ॥ 

एवं निप्काममिलाद्रिश्षोकै पुदु्ममतरपिसयन्तमुपपा्य अनन्तरं त्लेमा 
स्मकेस्यादुपपादयति-- 

खद्धक्तिस्त फथारसाभ्रतज्ञरीनिपजनेन स्वयं 
सिद्धयन्ती विमरप्रनोधपदवीभशतस्तन्यती 1 

स्यस्सिद्धिकी जयत्ययि विमो सैवास्तु मे त्घवद- 
म्ेमपरोदिरसाद्रता द्रुततरं चातारयाधीशर ॥ १०॥ 

स्यद्धक्तिरिति | अमि बातालयाधीरवर लद्धक्तिः तु जयति । बाता 

रुयाधीश्वर् ुरवायुपुरनाथ । चयि. मक्तस्चद्धक्तिः । सुर्विरोषे। तमाह--जय 

तीति! कर्मज्ञानयोगाभ्यसुत्करपेण चैत इत्य्यैः। अत्र देतुमाह-सवस्सिदि 

करीति। सयः ददैव जन्मनि सिर्दि मोक्षं करोतीति सयसिपिद्धिकरी । इत्तरयोप्ु 
न जन्मान्तराये विना सयो मेक्षद्ातृलमिति मादः! ननु ऋञनेनैव मुक्तिः 

नान्यस्तस्याः कथिदुपायोऽस्तीति श्रुतिपतिपादिततया कथ॑मक्तेर्मेक्साधनत्य 
मिद्यत आह-- विमरममोधपदरवीं तन्वती इति। विंमटमरनोधपदु्वीं विमले 
निभलः शरीरायहम्ममामिमानरितो यः भरोधः श्ृ्े योः जहमसणड व्रह्म 
व्येरूरः स॒ पव पदवी मेक्षमागेस्ाम् । तन्वती क्वाण । एवच शानदार 
भक्तेमो्षेतुतवान्नानुपपरिरिति यावः! ननु कर्म्ानयोगयोरपि प्रयोयञनकतया ' 
क्तेः फो मिदोष इति चेचनाह्-- श्दधेत इति! . भन्ययदेहायासयुक्ति 
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बिन्ततादिदिश विनेतयये 1 सकरलोकयर्मगवत प्रमावादिति माव 1 नतु कथ 

भक्तेरुसरिस्ित यह -- कथारागृतस्रीनिर्मजनेन म्बय सिद्धयम्ती इति 1 

कथारसागृतङ्षरीनिमलनेन कथाया तवारोकिकव्यापास्त्पादक्सुराणादौ यो र
ष 

श्ृद्ारादिरसास्वाद घ एवामृतरीनिमजनम् जरी अमरतमबादस्तन 

ति्षलन निठग म्न तेन । म्बयमनायसेन। सिद्धयन्ती सिद्धि गच्छन्ती । 

उन्नाय --लत्कथा श्रष्ता पुन पुन शुशरषा जायते, ततश्च विविधविप्य 

तृणा शति, ततध्िरशबद्यारा भक्ति स्वयमेवोसवत इति । प्तेन लले 

मासकेतयाधुपादितम् । ण भक्तियोगस्य प्रतिपच स्वम्यापि तसिदि 

्र्यते--मे सा चतत्रे्रोटिरसप्रैत एव जस्तु इति। मे मम 1 सा 

सर्वो । ललतमेमौदिरद्र तव पद चरणकमर ललद् तत यसम 

स्तस्य भौदररतिरय स एव रसो रसनीयचाद्रसपदवाच्यमतेनादरैता विलीन 

हदमता ! णवरेण कयोगादिव्यवच्छेद । तत्य॒कारन्तर पारपरदतयेन 

शप्र फरप्रदलवामावादिति माव । ननु यदि च भक्तिममिरुपसि, सहि कथा 

श्रकणादिखतो मव, कि प्रधनेनेलत आह--दुततरमिति। इुततरमतिदीप्म । 

लतकथाधवणादिप्योज्यकारविरम्य विना अनयद । ननु कथ कथाश्रवण 

दकारण विना भक्ित्यथत इतवायक परिहरन् भगवन्त सम्पोधयति-- 

किमो इति। विभो वभुमवतुन्यथाकतैमपि स्मथे। अतो न विश्चिदपि 

ठव दुष्करमिति भाव ॥ 

शति श्रीताणयणीयन्याश्याया यारयोधिन्यः द्वितीयददयकम्.॥ 
> 

ठतीयद्ङम् ॥ 

ण्व मेमशनोपयमीरिनामुपरि्च प्रतिपाय सनन्त मक्ताना 

स्वृर्प दणैवति-- 

पठन्तो नामानि परमदभरमिन्धौ निपतिता 
स्मरन्तो स्प ते वरद कथयन्तो गुणक्थाः } 



भक्तस्वरूपयर्णनम्। २ 

चरन्तो ये मक्तास्वयि ख सन्ते प्रममू- 
नहं धन्यान् मन्ये समधिगतपर्वाभिरुपितान् ॥ १ ॥ 

पटन्त इति ।॥ अहम् यमूल् धन्यान् मन्ये} अनन् भक्तान् ! 
अन्यान् भाग्यवतः। मन्ये निश्विनोपि | कुत इत्यत आह--समपिगत 

सर्वाभिरुषितानिति । समपिगतानि प्रा्तानि सरवाण्यमिरूपितान्यमीष्टानि यैस्ते 

समधिगतिसर्वामिरुषितास्तान् । मगबसादारविन्दस्य समस्तयुरुार्थरूपतयाः तल्मापतौ 
पुनर्बहरोकादिकमपि म् वान्छन्तीति मावः । अदुःपदार्गमाह--हे वदद 

ये भक्ताः त्यि छह परं मने इत्ति] वरद भक्तामीष्टवरपदानिक 

निरत । खसित्यवधारणे ( य्येव नान्यत्र विपयादा वित्यर्थः । परमतिशषयेन । 

रमन्ते लत्रूपानुसन्धानादिना परमानन्दभनुभवन्ति। भगवे्वरूपानुसन्धानादि 

मकार्माह-- ते" नामानि पठन्तः रूपं स्मरन्तः गुणकथा; कथधन्त- प्रमद् 

मदसिन्धौ निपतिताः चरन्तः इति। ते तव) नामानि रामृप्णेयादीनि। 
पठन्त उजैम्तरं जपन्तः । ख्पं दिव्यमद्गलपिग्रहम्। स्मरन्त ध्यायन्तः | 

गुणकथा" गुणा सक्तवात्सल्याद्रयस्तान् कथा जव्यदूदतानि चरत्रिणि च। 

कथयन्त. रसावेशविवरतया परम्परं भापमाणाः। अत एव प्रमदुमरसिन्भौ 

प्रदर अआनन्दातिदोय एव सिन्धुम्ससुद्रम्तत्र | निपतिता मम्नाः। उत्त एव 

चरन्तो गृदायनपेक्षया भवम्सेतपुण्यनीर्थादिपु मर्त सन्त. } अत्रे भक्तानां 

र्या कवैम्तथात्वसिद्धौ मह्ुत्कण्डा व्यञ्यते ॥ 

ननु किमभमेवे सक्तन् स्तौपि, त्वमपि मम नामानि पठन्. मस्वस्पे 
ध्यायन् मत्कयाश्च कयवेभ्तेपामन्यतनो भ्वेत्यायङ्ायामाह्-- 

मषिं कषटं॑तम चरणतेवारममरऽ 

प्यनामक्तं चित्तं भवति यत पिप्मो कृ दयाम् । 
भवत्यादाम्मोजस्मरणरमिरो नामनिवदरा- 

नहं गायं गायं कृद्दन मिर्यामि त्रिनने ॥२॥ 



६ नारायणीयम् सिन्धः 

गुद्धि्टमिति \। चितं तव उरणेवारसभरे अपि अनासक्तं मवति 
कष्टं बत} अत्र ममे्यष्याहतव्यम् मम॒ चितं मनः] सेवोपासकाना 

ऊौतुकाषायकस्य } चरणसेवारसमरे चरणयोः पादकमल्येोर्यो सेवा उपासनम् 

छनुचिन्तनमिति यावत्। तत्र यो रस. सुखं॑तस्य भरे अतिदियेऽपरि । 

किं पुन्नामोचारणादाविव्यपिदान्दा्.! आसक्तं तसरं न भवतीत्यनासक्तम् । 

समरायातुमदाक्यमियरथैः { जत्र देतुनाह--गदेहि्टमिति ¡ गदैः बादैवातादि 
भिरान्तरै रागादिभिश्च चिं पीडितम् । तथाच रोगातुरोऽह न भक्तानतुक् 
समभ इति माव, ] कष्टं यतेति खेदात्निदाये 1 ननु किमत मया विधेय 

मिनि वेत्तत्राद-- दे विष्णो दयां कुरु इति । मयीति रोषः! मदेकशरणोऽ 

यमिति मत्वा मय्थनन्यश्चरणे पां विषेदीत्ययैः 1 ननु मदीयक्कुपया तव 

कि भ्रयोजनमिति वेतताद--भरद मवत्यादाम्मोजस्मरणरसिकः नामनिवहान् 
गायं गाय कुटचन पिजने विदस्स्यामि इति । भवत्पादाम्भोजप्मरणरसिक. भवतः 

प्रदाम्भोजयो पदारविन्दयो, स्मरणे चिन्तने रसिको जत्तकौतुकः सन् । 
नामनिवहान् नान्नं निद्टान समूहम् 1 गायं गायमिति पौनपुन्ये द्विरस्िः । 

पुन पुनगामनिस्यये । वुहयन ु्चित् ! विजने जनरषटते परदेशे ! ध्यामसौकर्मा 
्थमू | अन्यथा अनव्राधया मनस स्थिदकरणमदपयमिति भाव. । पिवलम्यानि 

वासं करि्ामि । ययं चक्छपामाजनममविष्यम्, त्वैवं करिप्यामीलयध. ॥ 

समु किमिति स्वया छपा प्राणते, रोगशान्तिरेष पराण्य॑तामित्यत जट्-- 

कृपा ते जाता चेक्िमिव न हि रम्यं तबुभृतां 
मदीयदशौधप्रणमनद्दा नाम कियती । \ 

न के के सोक्कऽस्मि्निश्मयि योकाभिरहिता 
भवद्भक्ता सक्ता; सुखगतिपमक्ता व्रिद्ध ३१ 

कृपेति ॥ ते हया जता चेत् ुभतां सिमिव न हि छभ्यय्। ते तवेद 
रस्य । शया द्या ! जता उयन्ना चेत् तनुमृतां भाषिन् । सीय्रादीनां 

१ 
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पञ्युपश््यादीनामपि। किमिव कीदशमभिरुपितं वस्तु । न रुभ्यं न प्राप्तुं रक्यम्। 

सर्ममुप्यमिरपितं त्वैक्यं मिभेयसमपि सम्यमेवेवय्थः। नन्वेवं स्यपि तव 
` किमायातमिति चेवत्राह--मदीय्डेयोषमश्चमनददया नाम कियती इति } मदीय 

छेरोषभरशमनदशा मदीयानां मत्सम्बन्धिनां छरौघानां वद्यानामाम्यन्तराणामपि 

सर्वां रोगाणां प्रदामनस्य प्रशान्तेर्दशा स्थिततिः। नामेति ववर्थ | कियती क्रिय 

म्मा्ना अतिख्षीयसी \ लक्छपायां जातायां सर्वाभिरपितानामनायासेन सिद्धेः रैव 

प्ाथ्यते। तस्यं च सिद्धायां तसाप्लुपायमौलिमूतमक्तियोगस्य रोगनिद््या 

प्राप्तुं शक्यतया मम सर्वाण्यभीष्ानि सिद्धानीति मावः। नन्वेवेविधछृपापातीमूता 

विरेखा इति येननव्णाद--अयि ससिन् छोके कै के न -खुखगतिं विदधते -इति । 

अयीत्यनन्तरं पू्व्छोकाद्विष्णो इत्यन्या योजनीयम् । अयि विष्णो सर्वव्यापिन् । 

अनेन सर्वमप्येतत् दयत इति व्यज्यते । सुखगरतिं सुखेन सच्रारेम् । पिदधते 

वरबन्ति। ननु यदि सुखेनास्मिन् रोके सश्चारः त्रियते, तर्हि संसारयन्धः 

स्पादरिस्यत आह--अजसक्ताः इति ) असक्ताः सुखेप्वासक्ति पिना) सुखानुमवे 
यासनाया अनुखत्या तस्य संसारवन्धदेपुताभावादिति भावः। ननु कयमीरर्श 

दशामुपगता इयत भाह--मुक्ताः इति ! मुक्ताः जीवन्मुक्ताः ] जीवन्मुक्तानां 
स्वरूपमाह--मनिदां शोकाभिरहिताः इति 1 चोकैरविचाकारयमूतर्ुःसैरभिरदिता 
नितरां वियुक्ताः । जीवन्छक्तौ हेत परदर्यति--भवद्धक्ताः इति। मवदवक्तर्ुक्ति 
देतुल्ादिति भावः । अिमछ्ोके मवद्भवर्या निद्ृतसमस्द्रुःखजाता जीवन्मुक्ताः 
परानुम्रदमावपरतया सुखेप्यसक्ताः के फे न यथेष्टं चरन्तीद्यर्थः॥ 

ननु के त इत्यत गट-- 

मुनिपरीग स्ढा जगति खद मृहात्मगत्तयो 
भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः 

चरन्तीश्च स्वैरः सततपरिनिभातपरचि- 
त्सदानन्दद्धतप्रसरपसिप्राः किमपरम् ॥ ४ ॥ 

य॒निप्रोड इति 1 हे इग नारदमुखा: सुनितरौदाः जगति स्वैरं चरन्ति 
खठ । दया जगससिपिरक । नारदो सुखमा ते नासाः श्रीनारद 
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भरमृतथः । मरोः शुनियेषठाः। जगति शेके । स्वैर घुखेन । चश्ति 
स्वरन्ति । खल्विति मसिद्धौ 1 तेगा इुखसश्चरि देतुमाह-- सततपरिनिरमीठपर 
वित्सदानतयद्वितमसरपरिममाः इदि । सतते सर्वदा परिनिर्मीतमनुमबपदवीमतीर्ण 
यत् प्रचिरंसदानन्दं चिदानन्दं वरह त्देवद्रैतमुपाधिस्यारस्य भरसरः सम्डवः 
सिन् परिमम्नाः परितो, मन्ना; तदेकीमूताः सन्त इयर्थः तेषां परानन्दैवये 
देतुमाह--मवस्पादाम्मोजस्मरणविस्जः इति! भवतः पादाम्मोजयोः पादारविन्द 

यो्यत् स्मरणं तेन िगता समोऽवियाकार्मृतद्धेदापरम्यरा येभ्यस्ते । ननु ङतो न 
ते द्यन्त इत्यत आह--गूढासगतयः इति । गूढा पैैरददया आत्मनः स्वस्य 
गतिगैमनं येषां ते। ननु कथमिदं जञायत्त इत्यत आह--रूढाः इति । रूढाः 

प्रसिद्धाः) पुराणेषु प्रसिद्धमेपामस्मदादिमिरदश्यतया गमनमिसयर्थः} इतःपरं न 

' तेषां किमपि रम्यमवरिष्टमि्याह--अपरं किमिति । अप्रमन्यत्। सम्यमिति 

दोपः { एेवंविधाया अवस्थाया नान्यत् किमपि रम्यमवरिष्टमिवय्मः ॥ 

नु किमिति त्वया जानं न पाय॑ इयां परिदुं भक्तेश्तत्कार्यकाशिव 
माद-- 

मवद्भक्तिः स्फीता मवतु मम सैव प्रशप्ये- 
द्रेषञ्चकीधं न खु ददि सन्देदकणिका |, 

न वेद्वसस्योक्तिस्तव च वचनं संगमे 
भवेन्मिथ्या रथ्यापृरस्पग्वनध्रायमचिम् ॥५॥ 

भवद्धक्तिरिति ॥ मम मवदवक्तिः स्फीता मवतु । भवति भक्तिर्भवद्धक्ति, । 
पीता प्रदा 1 मवतु जयताम् । खा म्प्र अनञेषेशौधं परशमयेत्। सा 
भवद्भक्तिः । एवक्षरेण "जानेव्यवच्छेद । अञपङ्धदीषम् अदोषाणां समलता" 
शानां संसपटु.खानामोये सश्चयम् 1 भदचमयेन्निवर्वयिप्यति । सुति 
दास्यतीलर्यः ¦ हदि सन्देररणिका न खु हदि हदये । सन्द 
कमिक्छ ` सन्देहस्य मेशयस्य कथिका केदाः ! सह्वित्ययोगव्यवच्छेद | अत्र 
विपच याधकमाह--न चेन् व्यासप्य उक्तिः तव॒ वचनं भेममवदः च 
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अखिलं रथ्यापुरुपवचनप्रायं मिथ्या भवेदिति । न चेत् यदि भवद्वक्तिः 

समस्तसन्तापनािनी न स्यातर्हि। व्यासस्वोक्तिः पुराणवचनानि । तव वचनं 

अर्जनसुद्धवं प्रति च यटुक्तं॑तत् । नेगमवच. नैगमानां वेदजाना वचो 

वचनम् । खिर सम्तम् | रथ्यापुरपवचनप्रायं रथ्यापुरूपाणामनाप्तानां 

यद्वनयुक्तिलस्ायं॑ततुल्यम् । मिथ्या जसदधेबोधकम्। यदि भबदधक्तिर 

शषङ्करौधं न प्रमयेत््िं व्थासादिवचनं रध्यापुर्पवचनवदममाणं स्या 

दिस्य. ॥ 

नन्वत भक्तिानयेर्ेक्षदेतलस्य॒त॒र्यतया कुतो जानमेव न प्रा््यत 

इत्याशङ्कां परिह जञानयोगाद्वक्तियोगस्य चारत्ममाद-- 

मवद्धक्तिरताचत् प्रषुखमधुरा ्वद्गुणरसात् 

करिमप्यारूढा चेदखिरपरितापप्रशमनी । 

पूनशान्ते सान्ते विमरपखिोधोदयमिल- 

न्महानन्दद्रैतं दिशति किमतः प्राध्येमपरम् ॥ ६ ॥ 

मवद्धक्तिरिति ।॥ भवदवक्ति तावत् वदूगुणरसति प्रसुखमघुरा ॥ 

भवति भक्ति्वद्वक्ति । तावदिति विरेपे । तमाह -- प्रमुखमधुरेति । त्वदूगु 

णरसात् तव॒ गुणेषु यो रस प्रीति तदीयारौकिकचस्तिश्रवणादौ 

य, शृनगारादिरसस्वादजश्चमत्कारस्तस्मादित्य । प्रमुखमधुरा प्रमुखे प्रारम्भ 

ण्व मधुरा आद्याटकारिणी | जानयोगस्य तु न प्रारम्भ णएवाहादकारि 

स्वमिति माव । रिश्च, किमपि आरूढा चेत् अलिपरितापप्र्मनी । 

किमपि किचित्! आष्दा ब्ृदधिमुपगता 1 अवापि चवृगुणरसादिति 

योज्यम् । अयं -माव --त्वदूगुणान् श्रप्वता पुग पुन. ष्पा जायते, 

पुन पुन. श्रवणेन च कथारसामृतशवरीनिमेजनन्द्धकि्द्धिुपयास्यतीति । 

अविरपरितापप्रश्मनी अविखानां समम्ननां परिरापानामाध्यामिकादिसन्ता 

पाना प्रदामनी समृहोन्मूखनकारिणी । अपचि, पुनः अन्ते खान्ते विमल 

परिबिधोदयमिटन्महानन्दद्ितं दविशति च । पुन. अनन्तरम् । अन्ते अवसाने । 



३० नारायणीयम् [स्किन्धः-१ 

खन्ते हदि} विमरपदिोधोदयमिरन्भहानन्दद्वितं विगतो मर. दारीरायहम्ममा 

मिमानो यमात् स विमलः सर चाह्तौ परिवोधमू जद्मखण्डं व्रमरास्मीति नानं 

तस्योदयः उक्तिः । उलन्नं॒॑व्रसनानमिलर्मः । तेन मिलत् समिन 

यन्महानन्दप्य॒ महत आनन्दस्य । आनन्दे मदेत्त्वं॑सेक्चन्दनाुपध्यनतर 

च्छ्रम् 1 उद्नैतमैवयम् । ब्रधैरयमिति फञ्तम् । दिशति वदाति । च 
कारोऽ पूर्बोक्तससुचये । अत॒ सपरं कि प्रार्थ्यम् । अतोऽम्नाद्धतौः। 

अपर मक्तेरन्यत्। धराध्यै प्रा्थनीथम् । जदिमध्यावसानेप्वाह्यदजनकतया 

भक्तिरेव प्रथय नान्यत् किमपि प्रार््यमिव्यर्थः ॥ 

एवं साध्यम प्रयोजनपर्न्तामुपवर्ण्य॑खम्य तस्वामनधिकारमारङ्कय 

क्रियासििकां साघनमक्ति प्रार्भयते-- 

विधूय डेशन्मे इर चरणयुम्मं तस्म ` 
मवरकषेत्रापतो फरमपि च ते पूजनविधौ । 

भनमूर््यालोके नयनमय ते पादतुरमी- 
परिणि प्राणं श्रवणमपि ते चारूचरितै ॥ ७ ॥ 

.बिभूयेनिं ] च मे छ्ेकान् विधूय चेरणयुग्मं मवद्रेत्प्रपती करते 

पूजनविधो अपि नयनं मवन्मू््यीयिकते च धृतरसं कुर । मे मम । खान् 

भावान् वातादीनाभ्यन्तरान् रागाद । विवय दूरी । अन्था चरणादीना 

रोगपीडितेते तदामिटाप्य न म्थाद्विति भाव | चरणयुग्मं चरणो. पाद 

~ योम युगरुष्। भवकछेतभरासी भवत पतरं मवत तत प्रातिर्गमनं तत्र । 

* करं बाहुम्। ते तव } पूजनविधौ पूजनस्य पूजारूरणम्य विषिलुष्टान तम्मिन्। 

नयन नेतयुगरम् { भवन्मूर्यालोके भयतो मूरति. प्रतिमा तम्या आके 
दने । चकारोऽपिराब्दश्च समुचये । धनो रस आग्ररो येन तत् धृतरसं 
सञ्लातकौतुकम् । कुर पििदि 1 किच, अथ घ्राणे ते पादतुरसीपर्िणे 

„+ श्रवण ते चरति अपि। जय पुन } प्राण प्रणिन्धियम्। तेतव् } 

पादरसीपस््ाणे षाद्ुटपौ पादयोरथिता तुरी वप्या. परिणि । 
५ 



दकम्) मक्तिमराथना । ३९ 

श्रवणे घ्रतिन्दरियम् । चाक्वरिते आरुणि मनोहरे चरिते कथायाम् । 
कणशरवणे इलयर्थः । चारुखविरोषणेन मनसो रागादिपीडितत्वान्मनोदेरषि 
तचरिते हन्त मे नामिरचिरदेतीति कवेः. सेदो ध्वन्यते । अपिशब्दोऽपि 
समुचये । ̀ अत्रापि पूत्तरसं कुति योजनीयम् ॥ ` 

अथ स्मरणं प्रर्थयते-- < 

प्रभूताधिग्याधिप्रपमचलिते मामकहदि 
सदीयं तदरूपं परमदुखचिद्रपणदियात् । ॥ 

उद्चद्रोमाश्नो गरितरहुहरपश्रनिवह - । 
यथा विस्मरसि दुरूपशमपीडापरिमान् ॥ < ॥ 

प्रभूतेति ॥ भरमूताधिव्यािपरसमचरिते मामकहदि खदीयं "रमघुल 
चिद्यं तत् रूपमुदियात् । प्रमूताधिव्यापिमसमचरिते प्रमूतैः प्रदैः आधिभिः 
आन्तरे रागादिभिः व्यापिमिः बदर्वातादिमिशच प्रसमं वखच्चरिते शरीरादरियोगकेम 

कतल ! मामकहदि मामके मदीये हदि हदये । सदीयं लघ्वन्थि ! 

परमसुखचिटूपै चिदानन्दखरपम् । एतद्विरोषणं पीडापरिभवविश्मरणदेतखेनो 

पन्यस्तमिति ब्रष्टवयम् । तत् सूर्थस्पिकिरीटमिस्यादीना पूरव प्रतिपादितम् । 
स्यं दिव्यमङ्करखविग्रहः । उदियात् प्रादुभवतु } यथा तरणिम्डरुं तिमिरनिकर 

स॒न्मूरुयदेवोदेति, तथा मदीयापिन्याधिसश्चयानुन्मूख्यदेव मम चेतसि प्रादुर्भबतु 

इलुदियादिव्यनेन चोरयते। अलोदियातिसयस्य पूं तथ्ेदयध्याहतेन्यम्, उत्तर 
चाक्ये यथेति दशनात् । तथा ̀  तेन प्रकारेण । तमेव प्रारमाह-- यथा जहम् 

उदञ्चद्रोमाश्वः गरितवहुदरपाशचिनिवदः दुरशमपीडापरिमवान् विकमर्यासमिति । 

उद्शवन् उद्गच्छन् रोमाञ्चो रोमहर्षणं यस्य स उदश्वद्रोमाश्चः} . तस्स्वह्पास्वाद 

जमितहर्ारिरेकेण पुरुकितशचरीरः सनित्यर्थः। गचत दुतो बहुना ममूतानां हप 
रणां सन्तोषाशरूणां निवहः समूह्य यस्य स गक्तिहुहरपाश्रुनिवहश्च सन् । दुर 
दामपीडापरिमिवान् दुस्पशमाः श्मयितुमदक्याः याः पीडाः जाभ्यन्तरा बाह्यश्च 

तासां परिमिवान् तत्कर्वकानुपद्रवान्। विस्मर्यासं ` विम्मरन् मविप्यामि ॥ 



॥॥ 

२ 
नारायणीयम् 

[स्कन्धं प 

अभ क्तियागम्य सिद्धो काटः विरम्बमसहमान किमप्याह-- 

मस्दृगदाधीश्च खयि खलु पराऽपि
 सुखिनो 

मयन्सेही सोऽद सुयहु परितप्ये च दिमिदम्। 

अरीरवि्ते मा भृद्ररद सदमार् प्रहमयन् 

भयटकतोत्तम इटिति इर मा कमदमन 1९1 

मर्गोश्ीयेति! दे मरदुगेदाधीरा स्यमि पराश्च अपि सुखिन 

खलु \ मरदुेदाधीश गुस्वायुपुरनाय । त्वयि शेरे । परश्च विमुखा नालिका 

दय ॥ सुखिन युग्मा । काक्या भततानामित्यपिशन्दार्थं 1 खल्विति 

भरसिदौ \ भरदा स अट सुहु परितप्ये च इद विम् भवत्तरेटी मवत्पर + 

स॒ नानागरिधोपद्रवपीडित 1 सुगहु अतीव । इद् करियाविोपणम् । पत्तिप्ये 

परितापमनुभवामि 1 इदम् अमानामपि सुखत्व भवत्परम्यापि मम परिताप 

दतीदम्। कि महद्व धुषम्यमितय्ं 1 नच मद्रिसुगवा जन्मान्तरे मतरा इप्यम्मिन्, 

उन्मि पुमनुमवन्ति, ल तुन तथेति न देषम्यमिति वाच्यम् तथा सति भवदव 

ताना च्युतिममद्गात् 1 अम्तेव फा क्षतिरिति येच गाट--ते जक मा भूदिति। 

ततेतद। शरीरि पिमिति हर मनय, योऽम काना सुत्प्
रदा भक्तानां केगद्रायी 

चेत्यपीिरित्ययं 1 यदि भवतपर मायुपमने तर्री तयाफीति म्यारिति 

माव | मनु फिमिद्मया पिथियमिनि चेहरे पसदमन बदर परिनि मदभार 

प्रनमयन् मा मवद्द्तिम इग दइति1 कमद्रमन फमनागन । यरद मक्तभिी 

यशद 1 नम्या सम्दोधनःम्पा दुकनिममरनिष्पम्वास्ननागमफन्य, तेदुभमेव 

मयत नरीग्परिपररभेति। तथापिधन्य तदमकाना निरहं मनानामु्ह्व 

युन इति यात्यने । दमनम् । तवारिस्दयान् पृरमेयेययं | गदभार 

यम्य मसयादि । गदर रोगदागमसम् | मणनयन् भक नमयन् 

नागपन् ममूलमुननूरयन्॥ भरदन्तासम 
भवदरानापुतस प्रष्टम्] कर पिद! 

ज्य तेष्दसन्नि स्याति मव 1 

ण्व भत ुन्ना च स्वरूपम परग्णयुपमरर्नि-- 



दृशकम्-२] मक्तिप्रा्थना । २३ 

किक्तैर्भुयोभिस्तव हि करुणा वावदुदिया- 
ददं तावदेव प्रहितविविधा्तश्ररपितः। 

पुरः क्ले पादे बरद तव नेप्यामि दिविसा- 

न्यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुतिनिपेवा विस्वयन् ॥ १० ॥ 

करिशक्तेरिति ॥ मूयोभिः उक्तेः किम् । मूयोभि" परमूतैः उकतर्मापितैः कि 

स किञ्चित् भ्रमोजनमिवयर्थः ] कि पुनः किव्यतीति चेत्तवाह--हे देव जदं भदित 

विविधार्वमरपितः तावत् पुरः यते तव पादे यथाशक्ति ग्क्त मतिनुतिनिषेवाः 

विरचयन् दिवसान् नेष्यामि इति । देव भक्तानां हदि प्रकाशमान] प्रहितं 

सक्तं विविधं नानाभकारमार्वप्रलपितमार्वप्रखंपो येन सः प्रहितविविधार्तप्रलपितः 

सन्। तावत् तसरयन्म् । पुरः पुरस्तात् । क्ते कल्पिते । दषदादिष्विति भावः । 

बक्ति च पदि हदि ्दि क्वापि वा मावयित्वाः इति । तव ईश्वरस्य । पादे 

चरणकमले । यथादाक्ति शक्तिमनतिकम्य । रोगातुरोऽदं यावच्छकतोमि, ताव 

दिभः । व्यक्तं स्पष्टम् । ये मवदुपासकान् परिहसन्ति तेभ्यो रजां विहायेति 

मावः । नतिनुतिनिषेवा- नतिर्ममस्कारः नुतिः स्तुति. निषेवा पूजादि ताः । 

विरचयन् विशेषेण सादरं रचयन् दुर्वाणः। दिवसान् नेप्यामि कालयापनं 

करिष्यामि । अत्न दिवसानिवयनेन भगवक्छपामि महदौ्ुदयं प्यज्यते । भगव 

सदयोर्बमस्कारादीनां फर दर्शयन् सम्बोधयति--वरद इति | वरद भक्तामीएट 

चरमद । तावसदार्भं दर्शयति---यावत् तव हि करणा उदियादिति।. यात् 

यदा ] हीति वाक्यारुङ्कारे । करुणा कृपा । उदियात् उदेष्यति ॥ 

इति भक्छस्वरूपयणेनं भक्तिमार्थना च सृतीयं दकम् । 

इति श्रीनासयणीयव्यण्न्यायां वाव्वोधिन्यां 

प्रथमस्कन्धपरिच्छेद; 

आदित. शेकतंघ्या ३० 



दश्कम्-४] अष्टाद्गयोगवर्णीनम् । 24 

ब्रहमचत्ति ॥ अमी वयं भवलराः त्ररचर्यददतादिभिः फः आषवादि 
नियमैश्च पाविताः सुखासनं अपि वा पृद्णनायं दं कुर्म । अमी यदा ते कृपा 

प्यति, तदा प्राघ्ारोग्याः } वयित बहुव्चनेनाणङ्गयोगचर्ोपतिवन्धकरेश 

मितौ ततताधिकारपासेरासनः छृतार्थताभिमानो चोत्यते । मवान् परो भजनीय 

तया प्रधानमूतो येषां ते मवसराः मवटुपासनमात्रतराः सन्तः। न तु 

रोगनिवृत्या देदसुखप्राप्तौ विषयानुभवत्परा मविप्याम इति भावः । ब्रह्मचर्यस्य 

सीणां ददीनस्परीनादिवर्भनस्य ददत्ता कदाचिदप्यपरच्युतिरादिरधेषां ते त्रह 
बर्हदतादयः तैः। आदिशब्देना्दिसासत्या्तेयादि गृहते । यतः यमास्यैरः । 
आप्टवादिनियमैः आवः स्नानमादवियेषां ते साष्ठवादयः । अत्रादिशब्देन 

मनद्युदविनपतपोदोमादि गृयते। ते च ते नियमा नियमाष्यान्यङ्गानि तैः । 
पाविताः परिश्द्धकायवाडूमानसाः सन्तः । सुखासनं तत्नामधेयमासनम् । अपि 

वा अथवा] धङ्कजै प्दमासनमायं यश्य तत् पकजायम् । युखासनं पद्मासनं 

स्वस्तिकासनमन्द्सय्ः । ददं यथा अन्तराऽन्तरा भेदं विना दीर्षदीर्ष 
कारमयस्थातं शाक्यते तथा । कुदे अभ्यासेन वशीकरिप्याम इव्यर्थः । अव 

सपमनियमासनाछ्यानि त्रीणि योमा्गन्युक्तानि ॥ 

आसनजयानन्तरं प्राणायामं प्रत्याहारश्च करिप्याम इव्याह-- 

तारमन्तस्नुचिन्त्य सन्ततं प्राणतव्रायुममियम्य निर्मलाः । 
इद्दियाणि विपयादथापहृत्यास्महे भवदुपामनोन्धुखाः ॥ ३ ॥ 

तारमिति ॥ वयम् अन्तः तारं सन्ततमनुचिन्त्य॒प्राणवायुममियम्य 

निर्मखाः अथ इद्धियाणि विपयादपह्यय भवदुपासनोन्सुम्बाः अम्महे { अन्तः 

ह्ये 1 तारं प्रणवम्। सन्ततं तै्धारात् धण्टानादवचापिच्छि्नम् । 
अनुचिन्तय ॒विजादीयप्रसययैर्व्यवधानं विना ध्यात्वा । प्राणवायुं श्वासानिखम । 

अमियम्य पूरकङुम्मकरेकैः स्वाधीनं कृत्वा । यथा म्बहन्तयोः परसारणाु 

नादौ स्वाधीनता, तथा श्वासानिरस्यापि बदिर्निम्तारणेऽन्तम्मंध्यापनेऽन्यव 

प्रमयनै च ्वाधीनतां सम्पयेव्यर्थः 1 अतत प्व निर्गता मला रागादयो 



३६ नासयणीयम् [ग्किन्ध -> 

दोषा वेभ्यन्ते निरा मन्त ! त्दुकम्--भ्राणधयतर्दल्दायान" इति । 

अध् प्रागायामानन्तरम् । इन्धियाणि वटिध्रुषानि चत्ुरादीनि । पिषयात् 

स्थपाद्विततद्विषयात् ¡ अपय अन्तर्ुखानि इला मत्याट । इनि पतया 
उक्त ! भवदुपासनोन्मुखा भवत उपासने धारणाध्यानादिरुप सन्मुषा 

सद्धा मन्त } आम्महे वर्ते ॥ 

भ्रतयाहारानन्तर धारणा करिप्याम दवयाद्-- 

अस्फुटे वपुषि ते प्रयते पारयेम पिपणा पुटः । 
तेन भक्तिरतम^वरद्रैवाधदरहेम मददद्धिचिन्तसन, }४॥ 

अस्छुट इति }} बय ते अ्कुटे वपुपि प्रयत्नत ॒युूर्ुह॒ भिपणा धार 

येम । सुट चकुषा षाक्षादतसेन स्यष्ट॒भरतीयमानम् । तन्न॒ भवतीरय 

सुम् । केवर शुततरेनापातत प्रतीयमानमित्यभे । तथाविये । ते तव 
विष्णा । वुपुपि भक्तानुग्रहमया्गीडृतरीसव्रिग्रहे । अस्य स्वरूप तजरनर 
रदयामरम्" उत्यादिनाचरत्र वक्ष्यति । प्रयतेत तचदवयवस्ुरणार्थमवधानेन । 

धिषणा बुद्धिम् ¡ भ॒ूर्यह पुम पुन । अनेन यदा वुदधरन्यविपयावरम्बननिदराकषेषा 
दिना धारणापभतिमन्थो जायते, तदा न विरता मविष्याम इति चोव्यते। धारयेम 

संस्थापयिप्याम । इति धारणोक्ता] धारणाया फसमाह--मवदडभिचिन्तका 

यय तेन मक्तिरसम् अन्त आ््र॑ताम् उद्देम इति ! मवदद्मिचिन्तवा भय 

श्रणाम्मोजम्मरणनिरता । तेन धारणाभ्यासेन } मकिरस मक्त्य रयो रस 

नीकत्वद्रसपदवाच्यम्तम्। अत पव जन्त द्छये। अर्ता तिक्तताम् 1 
परिटीनत्तामिति ययित्। अनर चकारोऽष्याटर्त्य । उददेम प्रप्नुयाम हव्यं ॥ 

धारणाया ऊनन्तर् ध्यान कसि्याम इव्याह-- 

विस्छुटारयगमेदयुन्दर चदधु सुचिरीठनावात् { 
अश्म मनति चिन्तयामहे भ्यानयोगनिरतास्वदाग्रयाः ॥५॥ 



पशकम्-४ अणएाङ्योभवर्णरनम् । शे , 

` `विस्फुटायवेभेदसुन्दरमिति ॥ खदाश्रयाः 'वयं॑ध्यनियोगंनिरतापः 
विस्फुटावयवभेदयुन्दरे "तद्वपुः उचिरशीरनविशात् मनसि अश्रमं- चिन्त 

यामहे । त्वमाश्रयः शरणं येषां ते लदाश्रयाः ! ध्यामयोगनिरताः ध्यानास्ये 

योगे भवस्रप्टुपाये निरतास्तसराः सन्तः) विस्फुटावयमेदघुन्दरं `धिष्छुटाः - 

विरोपण स्फुटाः स्मष्टाः अवयवानां -धीमसादादिकेरान्तानां मेदा; दरिषाः 

यस्य॒सद्वि्छुयवयवभेदम् } तच तत् सुन्दरमङ्गप्रत्य्ग विन्याससरौषठवयुक्तमिततिःः 

विशेषणयोरपि बिदोषणसमासः । तव ॒वेपुस्तदवयुः । सुचिरदीरनावशात् 

यचिरं दीधकारं या शीरना धारणाया अभ्यासस्तद्शात् । अश्वममनायासेन । 

एतत् क्रियाविरोषणम् । मनसि. हृदयकमले । अवाङ्सुखं हदयकमसुमूर्ध्वमर 

भावयिता तदुपरि सूर्यीषन्द्रमसावम्निश्न विचिन्स' तत॒ बहिमध्य. दर्थः } 

क्षयति-चिवपदमं स्वाम् । उर्याग्रं भावयित्वा रविविधुरिलिनः संवि 
चिन्त्योपरिटततस्थं भावये लाम्" इति । चिन्तामहे भाय्यामदे । तचदयतेषु 
भ्ये मनः सं्यापयिप्याम इत्यर्थः । इति ध्यानयोमः ॥ 

एवं मा्प्यानयोगानां समापेः भाति दशयति ध्यायतापित्यदिद्वाम्याम्--- 

ध्यायतां सकरमूतिमीदृशीयुन्मिपन्मधुरताहूतात्मनाम् । 
सान्द्रमोदरसस्पमान्तरं व्रह्म स्पमयि तेऽवभाषते 1६ ॥ 

समाधिस्तु द्विविधः सविकस्पको निविकर्पक्श्चति । तत्र च प्रथमं सवि 

कर्पकसमापिमाह--ध्यायतामित्ति ॥ अपि ददश सकटमति ध्यायताम् 
उन्मिपम्मधुरताहतासनां सान्धमोदरसखूपम् आन्तरं ब्रह्न जवमास्ते । अवी 

स्यनन्तरं भगवनिति शोषः ¡ ईटशीम् अतिौन्दर्युक्ताम्। सकठमसिं सकल 
करचरणायययवोपरुषिता मूरिरविमरहस्ताम् । ध्यायतां चिन्तयताम्। यन एवो 

न्मिषन्त्यां अभिन्यक्तया मधुरतया माधुर्येण हतो घ्षीरतः आसा मनो येषां 

ते उन्मिषन्मधुरतादतासानस्तेषाम् । योगिनामिति दोपः। खान्दमोदरमन्धे सान्द्रा 

मन्दैफरसस्वरूपम्! आन्तरं अन्तरिन्द्ियग्रादयम् 1 अनेन च सविकल्पकममापी 
ज्ाटक्ञनक्चेवभेदेनाभेदेन चावमभामत दति दस्यते ¡ अवमामते मराते ! 



2८ 
लासयणीयम्् 

[स्कन्धः-२- 

ननु कथं सकम् व्वा ध्यायतां सादान्दैकरसे ह्रास
 दयागन्न 

यामाह--ते रूपमिति । ति अद्धस्वमयविग्रदस्य 
तव् । प्वद्भम् 1 चुदध 

सततवमरयस्य निप्कबरह्मा
मेदो निष्कम्य इत्यादिना पूर र्पति | तथा 

च युव्ममयकटककण्डलदि
मनि यथा सुवर्णमपि मासते, प्ता शरुद्सत्च 

-मयविदरहमाने शद्सचामिनं निष्कले ब्रह्मापि भासत इति रावः । इति 

सविक्सपकसमाधिरमिदि
तः ॥ 

८४ 

जथ निविकस्पकसमापि द्ीयति-- 
2 

ठत्समाखदनसूपि्ी स्थितिं लल्वमाधिपयि विश्वनायक । 

साधिताः पुनसतः परिचयुतावारभेमदि च धारणाद
िकम् ' ! ॥ ७1 

र 

ल तत्समास्वदनरूपिणीमिति ]] अयि विश्वनायक तत्समा्वदनर्पिर्णा 

स्यि लत्समाधिमाधिताः वयम् जतः परिच्युतौ पुनश्च धारणादिकमारभेमदि । 

विश्वनायक विषं रोकानां नायक अधिप 1 तस्समास्वद्नूपिणीं तस्य 

ब्रहमणः समास्वदनं सम्यगास्वादनमनुमवम्तदरूपिणी तदरूपाम्. । स्थितिमव 

स्यानम्। जञाृकतिययोरपि ्ञानस्ेणावसानमित्यथरः । तद्रूपम् । तव * ब्रह्मणः 

समाभिस्वरसमाभिप्तम्। इति निरविकसपकसमाधिर्क्तः । जआधिताः पराः । 

जतो निर्विकल्पकसमपे,। परिच्युती अरो सति] पुनश्च पादि । 

चारणा आदिर्यस्य तद्धारणादिकम् 1 अयममिभायः- -निविकदपकसमाधिरय 

किरेयकपायरसास्वादातमकाश्चवारो विघ्नाः सम्भवन्ति, तत स्मे निद्रा, विक्षपोऽ 

स्यबम्बनम्, कषायो विपयवासनया स्न्धीमावः, रसास्वाद्ः सविकरपकानन्दा 

स्वाद्नमेतेदेषिः पर्यु सव्या पुनरपि घारणाद्िकमारव्यन्यमिति ॥ 

समाभिविजयानन्तरं॑ रीबन्छक्त प्रयते -- 

दूतथमम्यसननिर्मगोदधमस्यरपरारमसुखदस्ितोत्मवाः । ' 

हकतपक्तद्धरुरी रिवां गहाः सथ्वरेम शुकनारदादिवत् ॥ < ॥ 



द्शकम९-४] योगसिद्धिवर्णनम् 1 ३९. 

“ इत्थमिति ॥ बयर्मित्यम् अभ्यसननिर्मयो्ठसत्वसराससुखकस्पितोससवाः 

सुक्तभक्तकुरमौ रतिं गताः श्यकनारदादिवत् *सश्वरेम-। इत्थमनेन म्रकरिण । 
अम्यसनेन धारणाध्यागसमाधीनामम्यासेन रिर्मरमतयत्- उलसदाव्विूतं यत्व 

सरससुखं॒व्वस्ररूपमेव पराससुखमानन्दर्मं परं (रह तिन कदि. निर्वृतः । 
त्दनुमवजनित इ्यर्थ. 1 उत्सवो हषौतिरेको येषां ते अभ्यसननिर्मरो् 

सत््वत्राससुखकल्ितोत्सवाः । सुक्तमक्तकुरमौरितां सुता जीवरस्सक्ताश्य ते 

मक्ताश्चेति सुक्तमक्ता्तेषां कुखनि समृहास्तेषां मौरितां शरष्ठताम् | गतः 

पराप्त. । श्ुकनारदादिवत् श्रीड्कथरीनारदादय इव । संश्वरेम सश्वरितुमागा 

स्महि प्रार्थनायां जिड्। इदमत्रानुसन्धेयम्--ययपिं ब्रघ्षणि साक्षाकते लज्ञान 

तत्कार्पूर्सशचितकर्मसश्चयादीनां बापिततया सुक्तयन्धना त्रबनिष्ठा भवन्ति, 

तथापि प्रारब्धकर्मपरिसमापिपर्न्तं तकलानि भन्जाना यथेन्द्रजारमिदमिति 

ज्ञानवन्तः इन्द्रां पद्यन्तोऽपि न परार्थतया प्रयन्ति, तद्वदेतांश्च लेक 

ज्यवहारानपरमार्थतया पयन्तश्चरन्ति । ईदश दडासुप्गता एवान जीवन्सुक्ता 

इद्युच्यन्त इति ॥ 

अथ विजित्तसमाधीनां योगिना यथेष्टां गतिमाह वत्समाधीद्यादिसप्तमि -- 

त्त्सभाधिषिजये तु यः पुनर्मङ्क्षु मोक्षरसिकः क्रमेण चा । 

योगघरश्यमनिरं पडाश्रयैरुलयत्यज सुपुस्नया रमैः ॥ ९ ॥ 

त्त्मभाधीति ॥ दे अजय तु त्वत्समाधिविजये मडूश्चु करमेण वा 
मोक्षरतिक, योगवद्यम् अनिरं षडाश्ररे. सुपुम्नया दानै" उन्नयति । अज जनन 

मरणादिव्यित | लत्तमाधितिजये तयि ब्रह्मासनि समापिश्वितैकामम् । 

निरविकस्पकसमाधिसिय्धै-। तस्य विजयो निवातस्थदीपवदीर्थकालमवम्धारनं 

तसन् सति। मघ क्षटिति । क्रमेण ऊर्म्यलोकमुलन्यनुमथ 1 मोक्षरसिक 
मोक्षे अपवर्भे रसिकलेत्यरः 1 अतर स॒ इत्य्यादतव्यम्। स. सय. क्रमेण वाऽ 

पवर्गकाम इत्यथ, । योमददयं योभेन प्राणायामेन व्ये स्वाधीनीङकतेम् । अनिल 
माणमारतम्। षडाश्रयै' पडूमिराशरयैः म्धनिः मूलाधारनामिददुरम्वठमूलमरूमध्य 



४ 
। नाययमीयम् 

[सन्यः 

स्पैः1 भ सु्यारुष
ुलानारीदास } अतैम

न्दम्। उलगति म्यृपाश्णिना गुर 

सण्पीच्य भपोधयमधि
रोपमतीलमे [7 

परतां लिरमदाभामप्वलकौमिरा
पिणाच योगिर्ना` समानम् । 

स्ीकंटाहल्ययेनः निरम्रदम्य विशेष 

अथ तपोधिेपरनिध
दिमारणमणः प्रथम 

माद-- ' 1 



द्रकम्-थ] योगसिदधिधर्णनम् । ट् - 

अग्निवासरेति ॥ सवतयरः अम्िवासरवलक्षपक्षमैः उतरायंणजुषा च 

दैवतैः रविपदं प्रापितः मोदवान् श्वपदान्तमीयते । भवान् ' परः सेव्यतया 
प्रधानो यस्य स॒ भवसर्ः । ̀ योगीति दोषः। अन्निर्वहिः वासरो दिवसः वर 

पक्षः शु्कमक्षतान् गच्छन्त्यपिष्ठानतया पाप्नुबन्तीरयग्निवासरवरक्षपक्षगानि तैः । 

उत्तरायणे सूर्यस्योत्तरदिममनो चितमयनं वर्मं । उप्रायणाख्यान् पण्मासानिदय्भः । 
तञ्मुपतेऽयितिषठतीदय्तरायणजुर तेन । चकारोऽनुक्तानां संवत्सरामिमानिदेव ` 

तादनां समुचयार्थः। दैवतैः अम्या्यमिमानिर्िदैवतेः } रविपदं रवेः सूर्य 

पदम् । ऽयो तिश्वक्रमिति यावत् । प्रापितो नीतः । मोदवान् तत्देवतातुल्य 

मोगानुभवजनितानन्दातिशययुक्तः । धुवपदमन्तोऽबधिर्स्य तत् शुवपदान्तं श्ुवलुक 

पर्यन्तम्] ईयते प्ाप्नति । अयमर्थः स्वेच्छया दारीरमुत्छम्य सूर्थरस्ि 

द्वारा निगेच्छन्तं जीवमग्निदेवता स्वरोकमा्गिण नील्या अहरमिमानि 

देवतादस्तं॑ प्रापयति । सा च शुञ्वक्षाभिमानिदेवताम्, सा चोत्तरायण 
पण्मासामिमानिदेवताम्, सा च संबत्सरामिमानिदेवताम्, सा च देवखोक 

सर्मिण नीला बयुदेवताम्, सा च स्वरोकमर्गिणादिव्यदेवताम्, सा च स्वमण्ड 

द्वारा चन्द्देवताम्, सा च स्वलोकमगिण विदुलयोकश्च नयति] ततश्च श्रव 
रोकान्तं गच्छतीति ॥ ५ 

४ 

अथ ब्रह्मरोकपाप्तिमाह-- 

आस्थितोऽथ महरालये यद् शेपयक्तदहनोष्पणाऽ्वते । 
ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरेव वा॒ ॥ १२॥ 

आस्थित इति ॥ भथ महराकये आप्थितः यदा शेषवक्दहनोप्मणा 
अर्यते, तदा भवदुपाश्चयः अतः पुरा एव चवा वेधसः पदम् दैयते | जथ 

भवपदपाप्त्नन्तरम्। महरालये महर्ेकि । भृग्वादीनां कल्पायुषां छेको महर्यीक 

इ्युच्यते ! माप्थितः दुखेन वसन् । रोषनक्तददनोप्पणु  रोपस्यानन्तस्व 
चक्तदहनः चैखोकयदाह ये््विखोज्जवरन्सुखागिनम्तस्योप्मणा उष्णेन 1 अर्यते 

पीडते ! भवदुपा्रयः भवन्तमेव शरणं गतः सन् वा ! अतः शेयवक्तवहनोम्म 
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्रसि। पुरा प्रद् । वेष" तण. । पदं स्थानं सत्यलाकम् । श्यते 

्ापतोपि। अयमाशय --यो यं मटरख्यमास्थितो जीवद्धोषयक्नददनेप्मपापि 

पूर्नतं निवसति, स ॒तदा भूादिभि. सह् ततो जनलोकं गल्या पुनम्ददुपरयपि 

कमेण गच्छति । यस्तु लसित लद निगमिुमैवति, त विदु्ोकाव
भिमतं 

्रह्म्या कश्िदमेयवपत्रलो
कागगल विदुद्ोकमर्भिण पन्यदक्रमजापतिमर्गिण 

च नीया विरजानदीं तारविला ब्रह्मलोकं प्रापयति, तदा दविव्यशरीरश्च मवतीति ॥ 

्रहोकं प्राना योगिनो गतिदरवि-यमाद-- 

त्त्र वा तयं पदेऽथवा चमन् प्रातप्ररय एति शक्तताम् । 

स्वेच्छया खट पुर विष्ये संत्रिमिय जगदण्डमोजसा ॥ १३ ॥ 

, रम्देति।। ठत वा अथवा तव पदे वसन् परानमरमे शक्तमिति । 

अल, ज्रहरोकं प्रातो योमीत्यादि । तर त्ररोके । अथवेति पक्षान्तर 1 तव 

तषमे. 1 पदे लेक वन्. निवसन् । अेदमनुसन्धेयम्---सत्यरोक पव 

्रहमवि्णुणिरिशाना लेका अन्त्ृता । यद्श्यति-“उयोऽस्मिन्. सलयलोके' 

शयादि । ् रघिषणुगिरिदानालुगासकाम
्तरेहोक राप्य तर्समानमोगा निवसन्ति 

दूति । प्राकृतमस्ये रतानां प्रृतिकार्यणा महदहङ्ारादीना ` रस्ये नो 1 

रहमपरय इति यावत् 1 उुक्तता मोक्षम् । बरहणा सह मुक्त ् रह्ममात्रमवतिष्ठत 

दर. 1 इत्येकविधा गति 1 अन्यविधा गतिमाट--- स्वेच्छया पुरा खं 

विघुच्यते इति \ भत्र ूर्ैवायादथेत्यनुरतत्या अद्रौ योजनीयम् । स्वेच्छया 

स्वस्य श्च्छया अमिलपिण । यदि बरह्मादिमेोगेष्वतिविरक्ततया सत्वरमेब युपा 

जायते, तदीय । पु रतमस्य भा । सस्वित्
यवधारणे । विमुच्यते सुक्तो 

अवति । ननु कथमेतदिव्यत आद्--ओजसा जगदण्डं संबिमियेति । जोजसा 

स्वस्य योगचलेन 1 जगदण्ड ब्रस्मण्डम् 1 संविमिय सम्यग्विनिय भेदनं इत्या ॥ 

ाण्डमदनमकारमाद--- 
तस्यच कवितिषयोमदोऽनिरयोमहङृतिसपस्नषतीः 1 

ठतदसकतया विश् सुखी याति ते पद्मनायृतं पिमो
 ॥ १४ ॥ 
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तस्य चेति ।॥ तस्य य क्षितिपयोमहोऽनिख्योपहस्यङृतिसपतकावृतीः 

तत्तदासकतया विशन् युखी ते अनाव्रतं पदं याति। अतर योगीयादि.। 

तप्य नह्लण्डस्य ! चकासे वाक्यालङ्कारे । क्ितिषयोमहोऽनिल्योमदहस्ङृति 
स्तकात्रतीः क्षितिः परथिवी, पयो जलम्, महस्तेज-, अनिले वायु, चौराकाशशचेति 

क्षितिपयोमहोऽनिंख्यावः, महत् महत्त्वम्, प्रकृतिर्माया चासां सप्तकमेवद्तयः आव 

रणानि ताः । अत महयदमहन्तच््वस्याप्युपरक्षणम् । तेन पश्चमूतानि महदहङ्कारौ 
चेति सप्तावरणानि । प्रकृदयारणं लष्टमे व्यापकमेच । एताम्यावरणानीति 

तासयार्थः । तततदासकतया तत्तदावरणस्वरूपेण । विशन् भविन् । तत्त 

दावरणेषु सृक्षमसरीरेण सह भरदान्नियर्थः । दुली तल तत ॒निरतिशयसुख 
मनुमवम्। एतेन तादृशां भगवदुपासकाना न कदाचिदपि दु.खतंस्प्य इति 

दयोत्यते। ते तव बरघ्मस्वख्पस्य । भनाद्ृतमावरणररितम् । पदं स्थानम्] 

याति पराप्नोति। अविरणान्यतिक्रम्य प्रणिन्दियाणि खश्ठकारणेषु विखाप्यानब्रते 

अ्ह्ममातमवतिष्ठत इयर्थः । ननु ब्रहमाण्डाहहिः कस्याप्यभावात् कर्थं तदतिक्रम्य 
खद प्राप्नोतीव्याशङ्कां परिहर्ष भगवन्तं सम्बोधयति -- विमो इति। विभो 
परिपूर्णं । तथाच त्रह्मण्डस्यान्तर्भटिश्च तव वियमानतया न त्रहमण्डमतिक्रम्य 

त्रसपदप्रािरनुपपतिरिति भावः ॥ 

एवं मुक्त पुनर्म संसरतीव्याह-- " 

अथिरादिगतिमी्शीं चजन् विच्युतिं न मजतै जगत्पते 1 
सचिदात्मक भवद्युणोदयादुचरन्तमनिरेश पारि माम् ॥ १५ ॥ 

अर्थिरादीति ॥ दे जगसते ईशीम् अ्चिरादिगतिं त्रभन् विच्युसि 

न भजते। हे जगखते टे जगन्नायक । ईरीमेवंविधा पूर्वोक्ताम् अर्चिरादि 

मतिम् असितेन आदिय; सा अर्चिदिस्तादृशी गतिर्ममनं तान् । स्वेच्छया 

देदमुत्धभ्याम्यादिदेवताद्वारा लतदेपरयन्तं गममनमित्यभ. । वजन् पराप्त । जीव 
इति शेषः 1 विद्युति पुनराटैतिम् । न मजते नोपगच्छति ! अत दतं भदर्दीयन्. 
मगवन्तं सम्बोधयति-- सचिद{सक इति 1 सचिदाम्मक सचिदानन्दन्वरप । 
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एवम ् योगेन भगवदुपासन ठ्स्नोपवण्यै अनन्तर रोगनिरति ्रर्भयते-- 

ह जनिलेया मा पाटि इति । अनिरेदा गुस्गयुपुरनाथ । मा यचचिराभ्यन्तरे 

रोगरातुरमनन्यदारणम् । पादि रक ! नम्बनुपाराकम्ब तव कथ रक्षणीयतेत्यत 

आह-- मबदुगुणोदयान्. उचरन्तमिति । भवदुगुणोदयान् भवतो गुणाना 

भक्तवाससल्यादीनामुदयानु्कपीन् । उचर्त यथागाक्ति कीर्वयन्तम् । अत 

मदीयान् गुणानुचस्नय मदुपासक दत
ि मल्वामा तायप्वेदय्भं ॥ 

ति भशङ्षयोगवगन योगसिदधिवभेनं च 

चतुर्थं द्राक सपन्चकम् 1 
= 

पच्चमद्दारुम् । 

अथ भगवतो जगतसटिमभिधास्यनादौ तदुषपतये जगत प्रागभाव ददरीयति 

द्वाभ्याम्-- 

व्यक्ताग्यक्तमिद् न रिंन्िदभयन् प्रार् प्राकृतप्र्षये 

मायाया गुणसाम्यरुडधविङृतो स्वस्यागताया रयम् । 

नो मृ्युथ तदाऽत च ममभून्नाहयो न रत, स्थिति 

स्तवैकस्तमपिष्यया रिक परानन्दपरकाशात्मना ॥ १॥ 

च्यक्ताव्यक्तमिति ॥ प्रार् भ्राङृतपक्षये व्यतताव्यसम् इद् किंचित् 

न जमचद्। भ् पुरा } प्ाृतभक्षये प्ाकृताना प्रद तिका्णा मरकषये प्श्ये । तरह 

प्रस्य दवयथ । व्य्तमव्यततेति व्यक्ताव्यक्त ्थूरसूषमासक दायैकारणास्कं वा । 

हद शरीरादिकम्। किञ्चित् किमपि वस्तु] यन देतुमाह---मायाया मि ख्य 

मागतायामिति । लपि ब्रह्मानि 1 ख्य विरीनताम् ] आगताया प्राप्ताया सत्याम् । 

मायाख्ये हेदमाह--रणसाग्रुढ्ती इति। गुणाम्सत्त्ररजम्तमासि तेषा साम्ब 

श्तदष्तनसवदामल्परजवदेकीमसावस्मान तेन रुद्धा निरुदमस्स विति 
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विकारो यप्यास्तस्याम् । मायायास्तदा बरह्मणि रीनत्वात्ततका्यिपु न किश्िदप्यासीदि 

त्यर्थः 1 एतदेव प्रपश्चयति-- नो सृसयुरित्यादिना सर्धिन शोकेन] तदा मृदुः अमूत 

, च नो सममूत् । तदा त्रप्रलये । मरुः संसारः । अमृततमपवर्गः ] नो सममूत् 

न सञ्ञातः । किंञ्च, अददः रतिश्च सितिः न । अहो दिवसस्य । यितिर्मर्यादा । 

मिमाग इति यावत् । सममूदिव्यनुपर्तते । ननु तदा किमासीदिस्यत आह- ततत 

त्वमेकः अश्िप्यथाः किल इति । तत्र तद् । तं ब्रहमप्वरूपः । एकः अद्वितीयः 

सन्! अशिप्यथाः सवशिष्टोऽम्.] एकल्वमेवाह--परानन्दप्रकादासना इति । 

आनन्द. श्रकाशवेत्यानन्दपरकादौ } प्रकाराः चित् । एतच सत्त्वस्याप्युपलक्षणम् । 

परौ सर्योक्तष्टावानन्दपरकाशावेवासा स्वरूपं तेन ! अतो न तदानीं तव रीस 

वि्रहादिकमप्यासीदिव्य्थः । किठेति वार्तायाम् । तेनास्या अवस्थायास्वद्वाक्य 

रूपाम्नायानौकवेयता योते ॥ 

कालः फमै गुणाश्च जीवनिवहा विश्वश्च कायं विमो 
चि्ठीरारतिमेयुपि तयि तदा निर्खीनतामाययुः 

तेपां नैव वदृन्त्यसच्मयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां 
नो चेत् किं गगनग्र्रनसद्शं भूयो भवेत्सम्भवः ॥ २॥ 

काल इति| किथच, दे विमो तदा चि्टीठारतिमेयुपरि त्वयि फालः 
कर्मं गुणाश्च जीवनिवहा; विश कार्ये निर्टीनतामायदुः। गि सरिति 
खयनिद्ानमूत । अनेन सन्नोधनेन निर्खनतायामुपपतिर्द शिता । तदा ब्रहषपरये । 

चिद्टीरारतिं चिति चिदानन्दे या रीरा विटारः। म्ब्पानुसन्धानमिति 

यावत् ¡ तव रतनिमिच्ाम् । एयुपि परपनुवति ¡ योगनिद्रामारब्ुमिच्यनी्यर्थः । , 

त्वपि सचिदानन्दासके । काटः कायस्यशक्तिः । क्म॑जीवारएम् ] 
गुणाः सच्वरनम्तमासि ! जीवनिपदाः जीवानां निवहः महाः । # चह्न, 

विध समन्तं फा मायापरपव. | निनननां नितं टीननामदर्चनम्) ययु 

भ्रापु- । शुषठरक्तषप्णतन्तुमयुदायग्पपरग्ुरत् सच्यरजम्नमोगुणप्तमुदायन्ा 
सूलमफनिर्मतुषिण्डे सुप्थरेणुयन् स्वस्यां स्वम्बकर्मवासनाभिः मह गिरिरनिरनम्त , . 
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कोटिमिर्जविः काल्ययक्टया च सह लयि विलीनामृदिदर्थः 1 ननु किमिति 

ते विटीना बमूवुरिखुच्यते, दिन बमूवुस्लियोच्यतामित्यत जआाह--अयिं 

ओ; तेषामसत्वं न वदन्ति एवेति }
 मे इत्यनन्त मगवत्निति दोपः] तेषां काटा 

दीनाम् । असत्त्वं सद्वावामावभ्+ गगनङ्खु्वत् । न वदन्ति न वर्णयन्ति 1 

श्रतिद्रणर् शति शोषः। एवकरोऽयोग्यवच्छरदार्थैः । अल
ोपपतिमाद---रक्त्या 

लना तिषठतामिति 1 शक्तयासनना कारण
सपेण । तिष्ठतां न्थितानाम् । नन

ु रीनाचे 

दसनत पवेतयाशकध विपत्र वाधकमाद--ने चेत् गगनप्रसूनदयां मयः सम्भवः 

भवेत् किमिति । नो चेव यंदेषामस
म्, तद । गगनपसूलसदशामाकारो

क्षुम 

वदुव्यन्तमसताम् । तेषामिलयत्रापि सम्वष्यते ! मूर प्रटयावसनि । सम्भवः 

उदतिः। क्विदाब्दः कषे। स सदिद. । एतचानिषटमतम्तेपां कारणर्पेणा 

वस्थानपदीकर्मव्यमिति मावः ॥ 

अथ भगवतो जगलिपरारमाट--- 

एवश्च द्विषरधसारपिगताीधां मिस॒क्षारिभकां 

पिग्राणि तपि चमे विष्ठयनीमावाय मापा स्वयम् । 

मायाः खदु य्रुदक्तिरखिलाच्टं स्वमागोऽपि च 

्रदर्भूष गुणान् पिकस्य विद्धुप्तप्याः सद्ायक्रियाम् ॥ २ ॥ 

एननेति 11 सपि प्व द्विस्षकारविगदी च शां विम्रणि माया 

स्वयं लुकमे । चयि व्र्सनि 1 पमु्तमररिण । ्विषररथ 

फाटवरिगी द्विषरा॑मैवसससलक्म्य फाटम्य विगताववसाने । अयमथः 

__असमादमिक सवसो देवानामदोरत्रमिलयुच्यते । साद्शादो राप्य 

पवनतनय, दिवयतंवत्मौष्धीदश्िंटवतं युगम् दव दिव्य 

युगसदसे नमग पएकनदोरानम्, तादशदोररेव बाह्म. संवत्सरः, ताय 

संवस्सगां दातं बरष्रम. परमायु, ण्वघरस्मादशां द्विपरा्थपरिनितरैस्ष॑वतस 

र्यः सवत्वएना छदमिति द्िपरर्थनीवी ब्रमसुच्यते 1 तम्यापवरगानन्त 

विषरसः प्रलय, तम्यावमानसरा द्विषरापरारदिगदिरिदुच्यत इति । 



दादकम्-५] वियदरुदयोत्य्ति्रकारवर्णनम् । ४७ 

च । दक्षां सायप्रिरणरूपां क्रियाम् 1 विग्रणे अद्गीकृतवति | चिभुवनी 
भवाय पूर्वमतथामूताऽपि पुनियुवनरूपेण बिवसितुमिवयर्थः । खयमित्यनेने यथाऽ 
यस्कान्तमणिसत्रिधाने ल्येहषातुः स्वयं क्षोभणुपयाति, तद्वदिति दरदित्तम् । चुष्ठुमे 

त्रहमणः प्रथमिव प्रकादश्पणता | दैक्षाया. स्वरूममाह--सिसक्षातमिकामिति । 

सष्टुमिच्छा सिसरक्षा आत्मा खरूपं यस्याल्ताम्। ईक्षा सिरक्षेव्यादिपदवाच्यां 

क्रियामित्यर्थः] जथ मायाकार्याण्याह--मायातः कालदाक्तिः असिरा प्वभाव, 

अपि च भ्रदुमूय गुणान् विकस्य तम्याः सदायक्रियां विदधुः सट इति । 
मायातः एवं श्षुन्धाया मायायाः 1 काट्शक्ति. काखस्यदयक्तिः। असिरदएटम् 

असिलानां जीवानामदृटं सकृतदुप्कृतरूपम् । अग्रि चेति समुचये । प्राटर्भूय 
भकाशुपगम्थे । गुणान् सत्त्वादीन् । विकास्य साम्यावखामयास्य कार्थन्सखान् 

छृलवा ¦ तस्या मायायाः 1 सहायक्रियां तरिसुवननिमणि परिकर्म] विदधुः तवन्तः । 

खस्पिति भिद्धौ । नैव च स्वोयक्षामूलकमेतत्, किन्त पुराणादिषु परसिद्धमिरथः ॥ 

एवं मायामृशटिमुक्त्वा अनन्तरं पुरुपस्वरूपमाह-- 

मायातिहितोऽपरि्वषुषा साक्षीति गीते मवान् 
भेदैस्तान् प्र्िषिम्वितो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः । 

कालादिग्रतियोधिताऽथ भवत! सञ्चोदिता च स्वयं 

माया सा ख बुदितचमसजयोऽतौ महानुच्यते ॥ ४ ॥ 

मायासननिहित इति ॥ मायासन्निदितः अप्रविष्टवपुपा मवान् साक्षी 

इति गीतः } मायाया सन्निहितो मायासन्निटिठः] मायोपाधिक इति यावत् 1 

अप्रविषटवपुपा भविं न मतीव्यपरविष्ट तेन मायाश्रयत्वेन वहि स्थितेन वपुषा 

स्वरूपेण } उपरक्षित इनि दोष. } एकारेन मायामवष्टभ्य स्थत इयर्थः । 

सत्र पन्निदित इत्यनेन परमार्थरूपस्य परमासनोऽपरमारथच्पोपापिसम्बन्यम्य 

अपरमार्भता चोत्यते । भवान् पिप्यु.) साक्षीति मर्वप्रकाधकलतवात् । गीतः 

कथित. ¡ वेदान्तविद्धिरिति शोप. ¡ अथ जीवानामपि भ्गवदमेदमाट-- 

भेदैः सां परतिषिम्विततः विपि्िवान् जीवः अपीति) भेदैः} यादुपापिमेद 



४८ ~ नारायणीयम् 
[स्स्न्य -र 

माञ्य विभज्येद्यथं 1 ता मायाम् तदतोपाथीमिति यावत्] प्रतिविम्बितं 

प्रतिपिष्बस्पेण, न तु सष्बात् । विविरि
वान् विष्ट शीरादिप्वहमिव्यमिमन्य 

मान् 1 अ भवानितयनुवरते । भवानेवेनि सावधारणम् ॥ जीवो जीवासा 1 

अपि सशुचये 1 अवधारणेन व्यवच्छेयमाद--जपर नं एव इति \ अपर 

जन्य 1 अयोगव्यवच्टेदार्मेवकार 1 नन्वीशवरप्य जीवाभिदे सपारित््सङ्ग 

जीवानामीद्यराभेदात् ससाराभावो वा स्यादिति चेत्न, जीवेश्यरयोरभेदेऽप्य 

विया ससारो, वियया ठद्रमावश्चोपपयते  तथाटि--विया नाम विक्षेपदाक्ति 

प्रथाना धरापाधि 1 ययेधर सृष्टयादि करोनि । अविद्रा नामावरणश्क्तिप्रभाना 

जवोपापि । ययेधरस्स्तपि, जीवम्तछनोपापिभेदेन ससा भवतीति जीये 

श्वरयोरवयेऽपीश्वपस्य ससार जीवात तदभवो षा नाप्येतेति शषेष 1 अथ 

मायाफार्यम्य महत॒सष्टिमाट--
अय मा माया ुद्धितत््वम् अखनत्. खठ 

इति 1 अथ अनन्तम् । सा पूर्वो 1 बद्धितच्वनिःप्यम्य तदित्यादि 1 खनन् 

सत्थ । खल्विि पुराणादिप्रसिद्धि चातयनि! ननु माया  स्वयमेवादनदुत 

सदायान्तम्सदेत्यत आद्--फाराद्विपतिरोधिता स्बय भवता सप्ोदिता चेनि। 

फाराद््ितिमेमिता फारादिमि फारफ्मम्वमात्रै प्रनियोपित्ता सक्षोमिता 

गुणान्, द्विकाम्य तेपु कारयो-एतामुपपादितयनी 1 मगना पुम्परेण | सश्चादिता 

आदितवीयी । ततयदाधनाह --य असौ महानुच्यते इति। महान् मत्यम् । 

जव दती-यध्याटत्यम् 1 उच्यते 1 निगमान्तदिद्विरिनि शेष ॥ 

ण्व महत मृरिममिधायनन्नेर् तम्य म्बन्पमाद-- 

सवामी तिमुणामरोऽपि च महान् मसयप्रधान स्वव 

सीष्येम्मिन् गयु निर्िद्यमदमि पुद्रोधनिप्पादक" 1 

चरेऽभ्मिन् मपिरन्पयोयर्महन्तस्य महान् ग्यन्यगी 

सम्पुट चिमुर्स्तमोऽनिबदूट विष्णो मर प्रेरणात् ॥ ५ ॥ 

सपरेनि ॥ तत सनौ मदान् विदन -मक यदि सत््पधान ग्मन् 

दि स्वय निश्वर्ल्यन् उद्ोधनिरदक ग्ड} तय मायाकायदु! अतावनु 
भ 



= देशकमः-५] । विसादुखपोत्पत्तिभकारवधनम् } , ४९ 

पदसुक्तः । -महान् महत्त्वम् । तयो गुणा आत्मा यस्य स त्ियुणासकं । 
सत्वं प्रधाने -यस्य स॒सत्त्वप्रथानः सन् ¡ ̀ जीवे" इत्येकवचनेन यथा पृक्षणां 

समरि्वनम् , तद्वनीवानां. सम्टिरिको जीवस्तसिच्निति -दर्ितम् । निर्विकल्प 

६ मनुष्येतवादिविरोषणांशानवगाटि । एतच्च ` निप्पतिरूपकरियाविदरोषणम् ] उद्ोध 

निप्यादकः उद्धोधस्य- - ्ञानस्य- निप्पादको ` निप्पसिकारणम् । निर्विकल्प 

कषानस्य स्वरूपमाह--महमितीति । अहमियेेरूपस्येव्यथः। खलति परसिद्धौ । 
- सथाहन्तत््वस्य ` निष्पविनाद ---जसौ महान् ` अटन्तच्ं `- चक्रे ̀  इति ` असौ 

-पूक्तः । .अहन्ततयमहदकारम्। चके कृतवान्.। नलु क स्वयमुत सहायान्तरेण ̀  
सह छृतयानित्यत , आह---हे विष्णो भवसेरणात् खल इति ।` 'भवतेः प्रेरणे 
भवममेरणंः तस्मात्| यतो हि भवान् ̀  ह्त्वमधिष्ठाय प्रेरितवां्तस्मादिव्यर्थैः । 

. सल्वितयवधारणे । न ` तु स्वयं कृतवानित्यवधारणार्थः | जहन्तत््वप्य स्वरूप 
माट--अस्मिन् सविकल्यबोधकं , गुणैः समष्टं तमोऽिवहुरपिति । ̀  अस्मिन् 
जीवे। सविकल्पवोधकं मनुप्यतवादिविरेपणांावगादिन्ञानजनकम्' । ̀  विगुभ 
सत्त्वादिभिः । सम्पुट पुष्िमुप्गतम् ! अपिसत्राध्याहतव्यः ¡ तिगुणासकमपि तमोऽ 

तिबहुरम् अतिशयेन तमःप्धानम् ॥ 

अथाहङ्कारस्य त्रैविध्यमिद्धियापिष्ठानदेवतानां सषटिवाह-- । 

सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् तिविधतामासाय वैका 
भूयस्तंजसतामसाविति `भवन्नाचेन सचात्मना । 

, देवानिन्दरियमानिनोऽदेत दिशषावाताकंपदयध्िनो 
वहीन्द्राच्युतमित्रकान् ' विधुषिधिश्रीरकारीरकान् ` ॥ ६ ॥ 

सोऽहमिति.॥ - सः ` अदट्श्च मूयः तिगुणक्रमात् तिषिधतामासाच 

वैकारिकः तैजसतामसौ इति भवन् सत्त्वातना ` अयेन इ्दियमानिनः देवान् 
कृत । सः महतकारयमूतः { जहमहङारः । चवय । मूयः धनः । विगुणकरमात् 
त्िुणानां सत््ादीनां क्रमात् रमेण । सत्व रजप्तम `इति कऋमें रिसनो 

- विधाः भकारा - य्य - स॒शिविषस्तस्य माविविषते तताम् । मासाय प्रापय । 



५०.०३९ -नप्पदपीयम् [स्कन्ध 

सैनसश्च सामस्ेति क्ैजसतामसौ 1 इति प्यव करिण । भवन् परिणत 1 

सत्वास्ना सत्वगुणम्वम्प अयेन वैकस्य \ इन्दयमानिन इन्दियाण 

पिष्ट 1 देवान् देवता 1 भदत तपान् 1 के ते देवा इत्यत जाद-- 

दिद्ावादाफपाई्यधिन वदीनद्राच्युतमितकान् विघुविधि्ीर्शारीरकानिति । 

दिवा च वाठ पाशी जभ्िनौ चेति दिदावाताकपाश्यधिनम्तान् 1 

दिद दिक् 1 पासी प्रवेता ॥ वदिधेद्रधाच्युदधय मित्त कथेति बदीन््राच्छु 

तमित्रकाम्तान्। अच्युत उपे्ध । क प्रचापति 1 विघुश् विपिश्च श्रीरुद्र 

दारीररवेति विधुविपिभीरदरारीरकास्वन् 1 विषु 1 विधिश्चतुमैल् 1 

शारीरक रेवच । भेद योष्यम्-भरोत्रलक्वदूरसनप्राणाना सनेन्दियाणा 

करमाद्पिषठदेवता दिषयताररयेतोऽद्विन 1 तत चायं जीव कर्णरिवरादिषु 

स्थिताना पो्रादीन्दरियाणा स्वस्वापिटानदेवतािर्दिगादिमि पि भोत्ादिभि 

शच्दमदीरपरसगन्धस्ान् विषयाननुमसि । एव बाम्पानिगाद्पायूरथाल्यना 

कनिदयामा भ्रमादधि्ठनदेवनािरवहीद्रपिनदरमितमजापठ
िमि परेहर्गगादिमि 

कन्दरैवनादानगमनपुरीपाद्सफौनन्दाननु
मवति । प्व मनेबुदधधदष्रारविचाना 

करमादपिषठानदेवाभिषनदयतुीनभीरदरदेव
तपररितामिनोवुदधयादिमिरनत करण 

शृदिभि सष्टलनिशवय्रीरामिमानधारणा अनुमवनीति ॥ 

पुनरपि पैकारिष्पध्माद-- 

भूमन् मानमपुद्धदद्दिमिरचितचार पषयन्यिव 

तथान्तःररण शमो ठय यरान्म्वां़ एवासृजत् 1 

खातस्मैनमतो दनेन्द्ियगणस्तनामर्मापराद् पुन 
स्वन्माद नममो मरुते पन्दोभ्जनि चद्ररप्र् ॥ ७ ॥ 

भूमिहि 1 द मून. विमो तव सत् सस्या पुव मानमुद्यद् 

बूनिमिरसिऽर्यत्यत्ि ए मन्व करय च युम् ॥ मूसन् पति । बिमा 

जगपयमूत । ठव दद्य । धरात् वेए्याद्। मत्य वैदारिक । पुयकरिण 

्ववरवामसदोछेद ॥ मानम्दुदपदददिनिरपिदम्यातयन्पित भानस च 



काकम्] चिरादुरयोत्पत्तरकारवर्णनम्। ५526८ ५१ 

वद्धिादद्कतिगेतिःमानसनुद्धयह्कृतयः। निरत -भनः। यददेतिररः] 
: ताभि्िरन्सा उक्षिता, चिपिवयाल्या यस्याः--सो -चिचस्थि तदस शंत 
: रन्तकररणदृतिस्तया' ` अन्वितम्] . मनोवुद्धयह्ारंभिततेभेदेन -चतुरविधमिदर्थः । 

: चेत्. सत््मधानम्।' ` चेकारः- 'पूर्यकतानां -वयुचये। ` सयेनद् ` दीन् "हवं 

; सास्विकाषङ्ारस्य खष्टिमभिषायानन्वरं रानसादरप्य ` स्माह मरेदुरपते 
त्वद्यलात् तैजसतः “दरो न्द्िगणः जातः इति । मरदुरपते ` गु्यायुपुरनौथ । 

¡ लद्वलत्.त्वलेरणात्! ` सैजसतो राजसाहङ्कारात्।. दरोन्दियाणेः दशेनिमिन्दि 

; याणां चक्षुरादिज्ञनेन्दियोणां वागादिकर्मेन्दियाणां चं गणः. समूहः । जतः उलतनः। 
, ;अथ.. तामेसाहङ्कारस्य . सष्िभाह--ततामसी शत् - पनः. नमसः तन्मातरं कषव्दः 

ज्जजनिःइति.। .. अत्रापि लद्ररादिति सम्बध्यते {.. ते्मिसाशाद् तस्याहर्रस्य 

तामसांशात् तामसातप्नोमयादंसत् मगात् । ततताच्द्वारादित्यय ।- वुनदेष्दः 

स्वे । नमसः आकादास्य ! तन्मातम् अपश्चीकृतवात् ̀  सृक्षमौऽशः 1“ तेव 

शब्द विदोषणम् । अजनि जातः ॥ | 
५ "८ 

पुनरपि तामसादङरखषटि मृपश्यति--- । 
2 4.1 ४ 

श्न्दद्वयोम ततः, संसजिथ ममो. स्पश. ततीः .माल्ति 
तस्माद्रुपमयो मरोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् ।. 

वे माधव पूर्वपूरवंकलनादायायधरमान्वितं, - 
भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राका्यस्वामसरात्, , ,॥- £ ॥ 

शब्दादिति ॥ हे पिमो भाधवं गवन, चेमे तापसो मेः मूतं 
भराफाक्चयः । : विभो जगत्कारणम् ६ माधव रकष्मीपते 1, ` भविन" मंननीयं 
शण. स्तोत्र. सम्बोध; ्रयोजनवद्विरेव मवितम्यमिति नासति नियः ` सति , , 
भयोजने.तसदर्थनमावद्यकमिति सर्वव दर्व्यम् ¦ -एवकफारेणं.संहायान्तरनिरपै्लवं | 
दर्शित]. तामसत् -तामसादक्षोरातू । हममधुनां - दयमानम् । ̀" मूतमामं 
परथिव्यादिमहामूतप्कश्  माकादायः प्रकाितवानेति ] ̀ महामूसगुणाना--“ 

पूर्वूर्वकनात्, आयावधरमौन्वितमिति ।' -पूर्र्करनाव् पूवद पूरववूष' निर्दि 



५2 सारावणीयम् [स्कन्धः 

1 

कलनादुसादमात्। मायाचयरमन्विय् उतस्युवसमायायाना धुमैरन्वित सदि 

तम्। जयाम --जाका द्दगुणक › वाड शन्दस्सर्वगुणक , तेज शब्द् 

स्र्रपगुणकम्, जर शव्दसवरौर्परसगकम्› पृथिवी शब्दसयदरूपरसगन्धव 

सीति। ूपर्दकलनपकारमाद- -एवपिि । एव
मनेन प्रकारेण 1 तमेव प्रकार 

माह---शब्दात् व्योम तत स्य तत॒ मास्त तस्मात् स्परय् अथो मह अथ च 

रस तोय गन्ध मदी ससर्जिथ इति! शन्दा्रमसस्तन्मात्रात् 1 व्योम आक
ाशम् 1 

उह आकाशाद्। स्य वायोप्तनमात्म् | तत स्पात् मास्त वायुम् । 

तस्माद्रायो । स्प तेजसम्तन्मालम् । अधो अनन्तरम्
 । महस्तेन । स्पा 

द्विहि माब ! अय च अनन्तर रस जरस तन्मात्म्। तेजस इनि 

भाव } तोय जरम्। रसादिति भाव । गन्य प्रिन्यास्तन्मत्रम् । जरा 

दिति माव । मरही पृथिवीम् । गन्धादिति माव । चकार समुचये । 

ससमिथ सष्टवानति ॥ 

सम््लैस्तर्मगवतो ब्रमण्डनिर्ाणमकारमाद्-- 

एते भूतगणास्तभेन्द्ियगणा देवा जावा एड. 

मो शेक्वनाण्डनिमितिविषौ देवैरमीभिस्तदा 1 

त नानाविषदक्तिभिलतयुणस्त्वान्यभूल्याविश- 
ओ्ाशक्तिशदीयै तानि घटयम् दैरष्पमण्ड व्यधाः ॥ ९ ॥ 

एत इति! श्ते भूतगणा तथा इन्द्रियगणा देवा जाताश्च ञुबनाण्ड 

निितिविषौ प्रणव नो शेक । प्ते पू्ोत्ता । मूतगमा भूताना शब्दादि 
सृ््ममूतानामाकाादिमहामलानाच गणाः समूहा } इन्धियगणा इन्दियाणा 

ज्निन्दियाणां कर्मन्द्रियाणाश्वान्त करणसदिताना गणा 1 देका इद्दियाणा 

मिषठतार॒दिशरायातापाडयधिन् ? इत्यादिना 1 जात॒ उत्पा । 
नक्रोऽमययैक । शवनाण्डनिितिविधौ सुदनाण्डस्य ब्रह्मणडय निरमितिनिमण 
ल्य वविधि््ापार्तस्मिन्। शष् एथगूतत्वादित्यथं । नो दोक न शक्ता 

ममू । अठ यद्यदेव यदा न शेु्देति योजना पदा लम् जमीमि 



शादकम्-५] विरादरपुरूपोत्पस्सिप्रकारयवर्णनम् । ३ 

देवैः नानारियसूक्तिमिः नुतयुणः अमूनि त्वानि आविशन् वेशशक्तिमुदीर्म तानि 

घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः] तदा तसिन्नवसरे । त्वमीश्वरः । नानाश्रिसक्तिमिः 

नानाविषामिर्वहुविधामिस्तूकरिमिः स्तोतैः। तुताः स्तुता: गुणा क्तवातसल्यादयो , 
यत्य स नुत्गुणः सन् । अयममिप्रायः--मायाचटयनन्तरमेव तच्छब्दसत््वांसमादाय 

तेनाद्धीकृतरीरवि्रहं मवन्तं देवाः स्तुतवन्त इति । अमूनि पूर्वोक्तानि । 

तत्वानि जाकाश्चादीनि } आविशन् स्वयोगवठेन प्रविष्टः सन्) वे्टदक्ति 

क्रियाशक्तिम् । उदीर्य उदयाय । तानि त्वानि ! घटयन् गुणप्रधानभावेन 

संयोजयन्। हैरण्ये प्रकाशहुरुलात् पारदपिण्डवदयुज्वरुद् } अण्डं क्चाण्डाए्यं 

स्वदारीरम्। व्यधाः निर्मित्तवानसि ॥ 

एवं मह्माण्डसृिमिभिधायानन्तरं भगवतो विरार्स्वरूपनिर्माणप्रकारमाद-- 

अण्डं तत् खलु पूर्वयुष्टपरिकेऽति्ठत् सहसरं समा 
निभिन्द्हृयाशचतदेधजगटूपं विराडाहयम् । 

सादसैः करपादमूरधनिवहैनिदरोषजीवास्मको 
नि्मातोऽि मरुतुराधिप स मां तायख सवामयाद् ॥ १० ॥, 

अण्डमिति ॥ तत् खट अण्डं पू्वदष्टसरिलि सदसे समाः अतत् ! 
तत् पूर्वोक्तम् सल्वित्यवपारणे । पूरवख्सस्लि पूर से निर्मिते सरिति 
अले ! आवरोणदफ इत्यर्थ. ¡ सदसमरितयेकवचनम् , ¶ईवशत्यायात्सदेकत्वे सर्वाः 

संस्येयसंए्ययोः' इर्यमरबचनात्। समा" संबस्सरान् । अवयन्तंयोमे द्वितीया । 

अतिष्ठत् स्थितमभूत्। लं निभिन्दय् चुदश्जगहूपं विरााहयमङ्याः। अत 

तत इत्यादिः । त्वमीश्वरः । स्वमिप्यनन्तरमण्डमित्यनुदत्य द्वितीयान्तत्तयां विपरि ` 

णम्य योजनीयम्] निर्भन्देन् स्वशेन तत् प्रविश्य विं विभजन् । 
चतुदश जगन्ति णाताररसातरमदातरुसुतर्वितरातरक्षोगीताम्बरस्वरगमदोजन 
सपस्सत्यास्या रोका सपं स्वरूपं य्य तचतुदेशनमदूपम् ] विविधं राजते दोमत 
ति विरद विगरिव्यादयं संशा यस्य तद्विराडादयम् । शरीरमिति शेषः । 

अथा. सानसि | भगवते विरटखस्पस्य खम्पान्तररकषण्ये भदर्दयति-- 



. 
नारायणीयम् 

# [स्कन्धं -द 

र मरुखुराधिष ल साहे करपादमपनिवै निददोषनीवालको निर्मातं › 

असीति ! मरुलुराभिष गुरवायुुरनाय । अ य इतयध्यादरैग्यसुतर स इत्यलं
 

दनात् साहसे सदसपस्मै । कपादमूपैनिवे करा माहव पादा अद्यो 

मूर्धन रासि चेति करपादमूर्घानस्तेषा नि
कै समूह । उपरक्त इति 

जेप ।¡ निद्रोषणा चराचराणा जी
वो जीवाना समधिरारमा स्वरूप यस॒स 

निद्ेषजीवासक 1 हिरण्यर्मपदवाच्य इयं । तिर्मात आविर्मूत । अथ 

रोगान प्राथयते--स लमा सर्वामयात् प्रायस् इति ! स 
तथाविव । 

मामनन्यशषरणम् । सबौमयात् सरवलात् बा्यादाम्यन्तराचामयाद्रोगसमृयत् 
। 

त्रायस्व रक्ष 1 

प्दुशकम् ॥ 

एव भगवतोः विराडईइयख स्थूदार्ोसतिममिथाय समपयुासनार
्थ 

तदययवभेदकस्पनापरकारमा्- -
 

एव चतुर्दशजगन्मयतां गतस्य 

पाताटमीदा तव पादवरु बदन्ति । 

पादोष्वदेशमपि देव रसातल ते 

गुण्य खलु मदहातरमद्ुतात्न् 
1॥१॥ 

एवमित्यादि ॥ दे श्य जदू्गसन्ण्व चतुर्दशजगन्मयतां गछ 

हव पातर भातार वदन्ति ईश जगदरषक । अनेन सम्बोधनेन जगदनुप्र 

हायैव ै तादावल्सपसिद इति चोर्यते अदपुवासन् जवम _ आ! 

काला श्वम यस्य स तथाविध ! कप्यचिदप्येवविधष्वस्पादरदीनादिति 



शशकम्-६] † वियाकदेदस्य जगदास्मस्ववर्णनम् । ष् , 

माव. 1 एवं भनिर्भिन्दलङ्ृथा * इत्यादिनोक्तेन प्रकारेण 1 चतुर्वश्जगन्मयतं 
पातारादिवतुर्दयुवनम्बरूपताम्] गतस्य - प्राप्त्य } पादयोप्ङं ' पादतलम् 1 
पातारं तदास्य लोकम् ¡ वदन्ति कीतयन्ति। उपासनाविदो मुनय इति 
शेप | दहे देव ते पदो्ष्वदेदयं रसातख्मपि । देव प्रकाञ्चमान ¡ ते तव | 
पादो््वदेदयं पादयोश्वरणकरमय्योरू्वदेदामुपसिभागम्। प्रपदयुगरमिवयर्थः | रसा 
सलं तदास्य शोकम् } वदन्ती्यत्रानुवर्तते । अपिस्पमुचये ! गुर्फद्यं भातरं 
सल । गुद्फयेर्ैयं धुम ! महातलं तदख्यं लक्षम्! ते इति ¡ वदन्तीति 
चात्र्यनुवर्ततै ॥ , 

जद तलातलमथो 'सुतठेश्च जान् 
किञ्चोरुमागयुगरं वितसातछे दधे । 

क्षोणीतरं जषनमम्बरमह्ग नाभि- 

क्षश्च श्करनिखयस्तव चक्रयाणे ॥ २॥ 

जद्ठः इति ॥ अङ्ग चक्रपाणे तव जद्वे तलातलम् | चरणे घदर्दीन 
धर! तव॒विरादस्वरूपस्य । जड्पे जच्चाद्धयम् 1 तरातरं तदाख्यो रोक । 
अथो जान् सुतरुश्च । अथो अनन्तरम् । जानू. जानुद्वयम् 1 पतरं तदाख्यो 

लोक । धकार. समुच्चये } किश्च थपि च} उरुमागयुगलमूर्वोरमागावूष्वधोमागौ 
तवेर्युगके युपम्। दितं चातलं च व्रितसवले तदाख्यौ रकौ ¡ अधोमागो 
वितरमूभवभागोऽतरमिहि, विवेक । जघन क्षोणीतलम् | जयनं करितटम् । 
ममु चश्वानितम्यो स्मीकटथा ्टीवे तु अघनं. पुर" इत्यपरवचनाजवनपद् 

भ्ोऽगोत्रामुपपन्न इति चेन्न, रक्षणयाऽत्रं जवनपदस्य भगवकटितरोधक 

ताच्। रक्षणाफरं तु सौन्दयतिरायमतीति ! क्षोणीतकं यूलोक । नामि 
अम्रम् ! नामि नामिपदेल्च. ! अम्बरमाकाद्लयेक । वक्त शक्रतिल्य च । 

यक्ष उर.स्यरम् ! दक्रनिख्य स्वग॑लोक ! चकारोऽत्रापि मयुचये । तवेति 
सर्वतापि सम्बध्यते ॥ 

श्रीवा महस्तव शंखं चं अनस्तपस्तु 
प्रारं शिरस्तव ' समस्वमयस्य सत्यम् । 



५ ~ काण्यम् ; ` \ “ [स्कन्धः 

1 
{व अमन्मयवनो अगदाभिवेर ` ` ४ 

व्यन्यैनिवद्धवषुपेः भगवन् नमस्त ॥३॥ 

, श्रीविवि ॥ समस्तमयस्य दव श्र
ीवा महः 1 सपस्समयस्य विश्वासमनः। 

या कष्देशः। महो महर्यीकः। य
ख जनः च } युं वदनम्। जनः जनकः 

चकारः समुच्चये! फारं॑तु तपः 1 फाटं .टकाटम् । ठपस्तदाल्यो सकः । 

तयेति सर्वर सम््यते ! तव छिरः स्यम
् । दिते मूधी 1 सत्यं सव्यरोकः 

एवं भगवतो जगन्मयी मू्विममिधाय तन्मयं मगवृनतं स्तीति--प्ं जगन्मय 

ठनो दे मगवन् ते नमः इति। पूवपुक्तमकरेण । जगन्मयतनो जगन्मयी 

पाताखादिचतुदशमुबनार्मिका तनुमूिथेस्य तथाविव | ते -वुभ्यम
् । हसं जग 

स्मयप्य भगवतोऽवयवाः सामान्येन कथिताः, अथापरे के इत्याकाद्क्षाया
माई-- 

जगदाधितेः जनयः अपि निबदवपु इवि । जगदा
भिर्मकाभिः  'जनयरपैः । 

अपिस्तमुचवये । निबद्धं समपूणौदयवलेन सम्पादितं यपुददाीर यस्य सः निषद् 

वपुस्तसमै निबद्वपुष 1 ॥ 

अथ जगदाभ्ितेरप्य्यनिबद्वपुषे इति यदुक्तम्, तदेव भपशचमति-- 

* „ त्वदुम्हमरन्धपदमीश्वर विश्वकन्द 

छन्दासि केशव धनास्तव फेशपाशाः 1 

उष्ठासितिद्धिपुगरं द्रहिणस्य शे ~ 

प्मामि ` गतिदिवसौ सविता च नेन 1४॥ 

लबुरह्र््पदमिति ॥॥ दे शर विधकन्द् लदू्हतरपदं छन्दासि । ` 

जगत्कारणम् । त्वदुतरदरधदं तव ब्रह्मरन् 

4 

1 

विधकन्द 
द्वादशान्तमेव पदं स्थानम् । 

छन्दासि वेदाः 1 दे केशव हव केदपाशाः धरन." केशव भ्रीडृप्म । 

केदापाशाध्थुः 1 घना. मेधाः! उद्ासिविलियुगं दुदिणस्य नेदम् 

उहादि शोमनम् \ मिहिरं शूयगम। दिस्य मयः । ग मृदम् 1 

पाणि रातिदिवपौ 1 पषमाणि ऊरवोयस्तनान्यक्षिरोमामि \ रातिश्च दिवसश्च 

रादिदिषतौ ! उ्य॑तनानि रातिरयस्तनानि दिवस ` इति ̀ विवेकः नेत्रे सविता 



्दाकम्-द] विसा द्दैदस्य जगदात्मत्वयर्णनम् 1 ९७ 

च! नेते नयनकमठे । सविता सूर्यः! चकारोऽानुक्तषमुचये ¡ तेने सांख्य 
योगौ मकरदुण्डकले, चतं॑विङुण्ठनिरु्य इत्यादि द्रष्टव्यम् ¡ सर्यवाक्येषु त्वेति 
सम्बध्यते ॥ 

निद्दोपयिश्वस्वना च कटाकषमोकः 
कर्णो दिशोऽशवियुगलं तव नासिके दे | 

रोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठी 
तारागणश्च रदनाः क्षमनश् दष्टा 1५॥ 

निष्टपति ।॥ हे भगवन् तव फटाक्षमोक्षः मिददोपरकिदधस्वना च। 

तव बिरदस्वरूपस्य । "कराक्षमोक्षः कटाक्षोऽपाद्ृदर्यनं तस्य मोक्षो विक्षेपः । 

निर्दोपविश्वरचना निदरोपाणा समस्तानां विश्वानां च चराचरासकमपशचानां सवना 
निर्माणम् । कर्मी दिश. । कर्णौ श्रोते । दिद. दत्तिः! द्वे नासिके जधि 
युगरम् ¡ नासिके नाप्रापुटे । अधियुगटमधिनो्तन्नमनो्देवयोयुंमरं युम् । 
सोमत्पे जधरोचरोठौ च। मश्च लपा चेति लेमत्रपे । तपा रज्ना। मध 

रोष्ठो लोभ. उरो्ठख्षपा चेति द्रष्टव्यम् । रदनाः तारागण- च। रद्नाः दन्ता । 

तारागणप्ताराणां नक्षत्राणा गणः समूहः । दामन. द्र च| शमनोऽन्तक' । 

सर्वत्र चकार उक्तानां सशय । तवेति सर्भव सम्बध्यते च ॥ 

= 

माया पिलासदमितं श्वमितं समीरो 
चिद्व जटं वचनी यडन्तपदक्तिः। 

सिद्धादयः खरगणा युखरन्ध्रमग्नि- 

दवा भुना; स्तनयुम तव धर्मदेवः ॥६॥ 

भयेति ॥ दे ई कतव प्रिसदसितं माया ! श्या जगद्रकषक 1 

सव॒ जअगन्मयस्य । विरुसयुक्तं हसितं विटसदसिवम्। रिरासो रीरा 1 

मथवा विटासेन हसितं विटासहसिष्म् 1 लीरास्ितमिवयर्थः । श्वपतितं समीरः । 

शिते श्वासानिल । समीते वायु । सिवा जरम् विहय रघना। जल 



८८ नासयणीयम्र् [कम्ब ~ 

मुदम्} वचन दवुन्तपड्क्ति । वचन भा
पितम्। शकुन्तपश्क्ति शदुन्ताना 

पक्षिणा पडूलिरायलि } म्वरगणा हिद्वादय । स्वरगणा स्वर्ण पुट्जा 

रीना गणा सना सिद्ादय सिदवियापरचारणाद्य 1 शलस््म् भमि । 

मुखद्न वदनच्छि्म् \ अम्नदि
 1 यजा देवा । सुजा बाहव 1 दैवा इन्द 

द्वो रोकपटा । स्तनयुग घ्मदेद । स्तनये्ुग स्सन्युग् । सर्वव तवेति 

स॒ष्बध्यते †} 

पष्ठ त्वथ इद देव मनः सुषा 

सव्यक्तमेव दृदपाम्दुजमम्बुनाष । 

षिः समुद्रनिवहा वमन. तु सन्प्ये 

चष प्रजापतिरएमौ एणी च भिः ॥ ७1 

ठ स्विदि ॥ रे देव जम्बुगक्ष इट शट इ अधर्ष | देव प्रकारा 

भान] भम्बुने एषे हइवाक्षिणी नेतरे यम्य साऽ््वुजाषषम्तथाविध । दटं असन्, 

¦ विरा्म्पे । विरादस्वम्पपरक सत्यधे । श माग । बुन्द सयुषमे 1 

मन शुपातु 1 मनभ्पिठम्। सुधाशुश्चद्धमा । ददयाम्बुजम् अव्यक्तमेव । हृदयाम्ब
ुज 

ह्दयरुमरम् ॥ मन्यः सत््ादीना श्रयापा गुणाना सम्यम् । युकषि समुद्रनिवहा । 

गुदिस्दस्म् } समुदरनिग्हा समुद्राणां निवा स्मह । वसन घु स्ये | 

यनं य्ब्रुगरम् । घुरतापि समुदये । सभ्ये 
सन्ययार्दयम्। रोक अमी 

प्रजापति } देष मदम् ॥ षृपनो मिवश्
। बृषपणौ सुष्योरदुगम् 1 

चर्पर 

हमुधये । देर सरवन सम्बयते प्र 

श्रोमीखन मृगगमा" पदपोनेषासते 

दयुमन्धरमुगया गमन तु फाटाः । 

पिप्रदिषणेमरन पदनान्ययाषरू 

द्यास्ययुगमवरण कर्माम्वुध ते 1८॥ 

¶॥ दक्स्याम्पुपे ते श्रीणीष मृगगणा | करणा 

यये इयाम । से अण्न्नयम्य तद] भोयीन्यन कलिददय । मूमगणा 



वुरकम्-६] वियददैदस्य जगदात्मव्ववर्भनम् । ५९ 

मृगाणां पशूनां यणा समूहाः । पदयो नला. दस्युष्ैन्धवयुलाः । पदयो 

पादकमख्योः। नघा नर. । दृस्िनो गजा । उष्ट्रा करमेटका.। सेन्भवा 

अश्वा. । दृस्त्यादिकं सुखमादिैषा ते हस्युषतैन्धवयुखाः । गमनं तु फा-। 

गनं गतिः। कार दिवसमासादिमेदमिन्नाः समया.। ते इति स्ैतान्वेति । 

ते वदनाग्जराहुचाखूस्युमचरणं विपरादिवर्णमवनम् । वर्दनान्भबाहुचारस्युम 
चरण वदनान्जं वदनकमरु बाहव॒ करा , चारु भनोहरमस्युममूस्युगरं 

चरणौ ` पादौ चेति समादर््न्धः। विपरादिव्णमवनं विभरादीनां बह्णादीनां 

वर्णानां जवानां भवनं स्थानम्} विपरक्षवियवेदयशद्राणां ययाम्रख्यं तव वदनान्ज 

ाहद्युमवचरणगिय्थः ॥ 

संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्त ॥ 
वीर्यं महासुरगणोऽस्थिङ्खलानि दैकाः । 

नांडथस्सरित्सणुदयस्तखवश रेभ । 
जीयादिदं बषुरनिवेचमीयमीघ्र ॥ - . 1 ९॥ 

संसास्वक्रमिति ॥ अयि चक्र ते' क्रियाः सस्ारवक्रम् । चक्रधर 

्य्ायुष । ते जगन्मयस्य तव ! क्रियाश्वे्ट- 1 संसारचक्रं संसारो जननमरणमेव 

चम् | पलिविसाम्यात् संसारे -चक्रारोप {- वीर्यं महासुरगणः। महायुर्गणो 

महतामशराणां यण. समूह्. ] यश्थिकुखनि रेख-। अग्धिुलान्यथ्नों कुलानि 

समूहा । शेखा- पर्वता. 1 नाडथ. सहिसमुदय । सरित्समुदय" सततां नदीन 
सषुदय समूह. } छम तरव च । जोम रोमस्य } तरयो ग्रृक्षाः। चकार. 

समुश्यये ! ते इति सर्व सम्बध्यते । एषे विरार्वरूपयपवण्यानन्तरे म्तौति-- 
हे दा अनिर्वननीयमिदं वपु जीयादिति! दश जगद्रकषक ! अनिर्वचनीयं 
लक्षा दिना ब्रस्ादिभिरप्यशवयवर्णनम् } इदं यथादाक्ति मया वर्णितम् | 

वमुिराद्स्वरूपम् । जीयाद् सर्वोकक्पेण वर्ताम । एवंविधं ते वपु स्वेदा 
मम प्ादुर्मबयिति माव ॥ 

पं विधमूरयुषानािद्धये मगदठौ वपिरादम्बम्पगपवण्यानन्तरं ववा 
पिकारिणि साद-- 



८८ 
लारायभीयम् 

[स्कन्ब 

मुदकम् 1 वचन दाढुन्तपद्क्ति } वचन मापितम्। शकुन्तपद्तति शकुन्तानां 

पक्षिणा पदूखिरवहि 1 स्वरगणा हिद्धादय । स्वसणा स्वेराणा दूजा 

दीना गणा समूहय । सिद्ादय लिद्धवियाधस्वारणादय } सुखरन्धम्, जनि; 1 

मुखर वदनच्छिद्रम्! अभिन्दं 1 युना देवा 1 सुजा बाहव । दैवा दन 

द्वो रेकपारा | स्तनयुग चदेव 1 स्तनयोयुग स्तनयुगम्.। सर्वत तवेति 

सम्बध्यते ॥ 

ष्ठ तरम छ देव मन" सुवा 

सयक्तमेव दृदयाम्बुनमम्बुजा 1 

धि" समुद्रिया वमन, ठु सन्ध्ये 

छेकः प्रजापतिस्नौशप्णौ च मिवः ५७॥ 

ष स्विति ॥ दे देव अम्ुगास इट ४ उ अप्प ] देव प्रकादा 

भान। अबु पतर हवाधिणी ने यम्य साऽम्वुनाक्षम्तयाविथ 1 इट अम्मिन्, 

विर्न 1 विरादस्वस्मपरक इत्यप
 1 ष पृष्माग । तुन्द समुचये 

मन शुषा । मन्दम् । छुायुधनद्रमा ॥ ददयाम्ुनम् सत्यत्मेव 1 दयामबु
ज 

द्दयरमरम्। ज्यत सत्वादीनो श्रपणा गुणाना स्मयम् । यकि समुद्रनिवहा । 

कुमिर्दस् 1 समुरनिवया स्थाणो निगदा समा । वसन तु सथ्ये । 

असन् य्त्रयुगरम् | दरतापि सुचये । समये सु्यया्हम्। रेफः जसी 

्रनापति 1 पेषम मेदूम् 1 सृषमौ मि ! कृपणौ युष्कयोयुगम् । चरु 

सुय । इदिति सद स्वे 

श्ोणीखः मृगगणा" पदयोनेषाम्त 

हस्युष्यमन्धगपग्य समन तु फनः । 

वरिपरादिवर्ममधने यदना्जग्र 
ारर्पुर्म दरण कच्णाम्युये ते 1॥८॥ 

॥ दक्य्याम्तुे ते श्रोगीश्र मृगगणा } कर्णा 

म्ये इपर । ते उगन्मयम्य त1 अोगीस्यन फथिदेदा । मृगगणा 



शकम् ६] विराडदेदस्य जगरदात्मत्वचर्भनम् 1 ५९ 

म्रगाणां पशूं गणाः समूहाः ¦ पदयो" नवा, द्युषैम्धवमुखाः (॥ पदयोः 

ादक्मख्योः ¦ नखा नलराः। हस्तिनो गजा. ! उषः क्रमेख्फा. | सैन्धवा 

अश्वाः। दस्त्यादिकं सुखमादिर्यषं ते दस्युषैन्यवखाः । गमनं तु कालः। 

गमनं गतिः। कासा दिवंसमासादिभेदमिमाः मयाः) ते इति सपैत्रान्वेति । 

ते यदनाञ्जवाहुचारूस्युभचरणं विभादिवर्णभवनम् ! वदनान्जाहुबास्सयुम 
चरणं वदनान्जं वदनकमलं बाहवः कराः, चारं मनोदरमृस्युग्मूस्युगलं 

चरणौ ' पादौ चेति समाहाद्धनद्रः। विप्रादिवर्णभवनं त्िप्रादीनां आद्मणादीनां 

वरणानां जीवानां भवनं स्थानम्) विप्रक्षतियवैदय्ुद्ाणां यथासंख्यं तव वदनान्म 

बाहर्यु्चरणमियर्थ ॥ 

संसारवक्रमयि चक्रथर क्रियास्त „~ 
घय भहासुरगणोऽस्थिङलानि वैराः । 

नाडधस्सरित्स्ुदयस्तखश्च रोम । 
„ ' जीयादिदं वपुरनिवेचनीधंमीदा | =. “, ॥९॥ 

. संसारयक्रमिति ॥ अयि चक्रधर तेः करियाः सैप्तारचक्रम् | चक्रधर 
'चकायुपर । ते जगन्मयस्य तव । क्रियाः । संसारवकते संसारो जननमरणमेव 
चक्रम् ¡ परिरिमनाम्यात् संसारे चक्रारोप 1- वीर्य महाबुरमणः} महाघुरगणो 

मटतामसुराणां गणः समूहः । अस्िकरुरानि चैयाः। अभ्धिङखान्यस्य्ना कुगानि 
समूहाः । भेला" पर्वता. । नाडथ. सरितसय॒दथः ) सतत्सियुदय- सरितां नदीं 

सगुदयः समूहः । रोम तरवः च 1 डोम रोमसशयः। त्रयो पृक्षाः। चकारः 

संधये । ते इति सर्वव सम्बध्यते । ष्ठं विरारस्वरूपुपदण्यनिन्तरं म्तौ ति- 
हे द्या अमिर्वचनीयमिदं वषुः जीयादिति। ददा जगरक्षरु। अमिर्वनीयं 
खक्छपां पिना नसादिमिरप्यदार्यपर्णनम् 1 इदं यथादमक्ति मया वर्गितम् | 
वपुर्विराटरस्वरूषम् । जीयाद् सरवोव्क्येण यतताम् । णवंपिं ते वपु. सवदा 
मम प्रादुर्मवचिति मादव ॥ 

एवं विधमूरयपसनामिद्धये मगन विरर्म्वण्पयु््ानन्कं तवा 
पिरिनि आद-- 



६ नारायणीयम् स्कन्ध ~य) 

९ ददणनगन्मययपुस्त कर्ममाजा 

कर्मा बसानसमये स्मरणीयमादुः 1 

दभ्यान्तरत्मवषुषे विमरासमने ते 

वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्थि रोगान्  ॥ १० ॥ 

ईटगिति ॥ दे जगन्मय क् ठव वपु कर्ममाना कर्मावसानसमये 

म्मरणीयमाहु । जगन्मय विध्मूतं 1 क््यकमकारम् ! वपु शरीरम् । विरा 

स्वह्पमियथै । करम पूजनादि मजन्ति करबन्तीति कर्ममाजम्तेपाम्. । कर्मावसान 

समये कर्मण पूजाया अवसानसमये अवसानक! स्मरणीय स्म योग्यम् । आहु 1 

मुनय इति शेष 1 शरीराभिमानिमिर्मिप्करोपासना अदाक्येति माव । णवे विध 

मूरयुपासक कमाच्छुद्धसत्वमयमूयुपासनायामयिकारी 
भविष्यतीति परदर्दयन् भग 

वन्त स्ौति--दे वातायाधिष तम्य अन्तरासवपु विमरासने ते नम अस्तु इति। 

वाताख्यापिप गुस्वायुपुरनाथ । तम्य विराज । अन्तरालवपुषे जन्तर्यामिरूपाय | 

विमल आमा यस्य स विमससमा तस्मै! शद्स््वस्वरूपयत्ययै । ते तुभ्यम् । 

नमद्दाब्दयोगाचतुरथी । एवश्च विराट्स्वस्प ध्यायता क्रमाषदन्तयौमि शुद्धस्य 

मयमपि तव रूप मासत इू्यपिकारितामराधिरिति भाव । अयतादयोपासना 

सिद्धये रोगनि्ि परायते-दे विभो च रोगान् निरुन्धि इपि। विमो 

शतिसम्पन्न । रोगानित्यस्य ममेदयादि । ममानन्यशरणस्प 1 रोगान्. माषा 

नाभ्यन्तराश्च । निरुन्धि नाशय । मम रोगान् विधूय मा त्दपासने समर्य 

विपेदीव्यथे ॥ 

ति विराङ्वेहस्य -जगदात्मस्ववणने 

यष्ट चुदकम्. 1 



सप्तमद्शकम् ॥ 

एव मगवतो विराडाहयम्य स्थूल्रीर्य ततदवयवमेदक्पनामकारममि 

धायानन्तरं देवायुरनरतिैगादिमेदेन नानाविधा ख्टिममिषास्वनादौ तदनुरूप 

शरीएपस्िहादिप्रकाराह-- 

एव देव चतुर्दशास्मकजगद्रूपेण जातः पुन- 
स्तस्योध्यं खलु सत्यरोकनिल्ये जातोऽसि धाता स्वयम् । 

य शसन्ति हिरण्यगर्ममखिरुरैलोक्यजीवात्मक 
योऽभूत् स्फीतरजोषिकारपिकसनानासियृष्षारसः ॥ १॥ 

, एममित्ि ॥ दे देव एव चतुर्दशासकजगदूपेण जात स पुन स्वय तस्य 
उर्व सत्यरोकनिर्ये धाता जात भसि खलु । देब माययाऽनादरृततात् भकार 
मान | अनेन सम्बोधनेन भगवत सर्गविधानतदनुङूर्यरीरपसिमरहादिना न सस।र 

मन्ध इति धोयते । वक्ष्यति च' ^न सर्गविषिमिर्बन्धोऽपि सज्ञायते' इति। एवमुक्त 

भकारेण । चलुदैशात्मकजगड्वेण पातालदिचतुदश्खवनस्वरूपेण । जातं परिणत । 
पुनरन्तरम् । त्य तव॒ जगन्मयशषयीरम्य । उर््वमुपरि ! सत्यलोकनिल्ये 
सप्यरोकाष्ये स्पदे । धाता का) जात उसन्ने । टसाषूढा चतुर्ष 
तक्ठकाश्चनसन्निभा श्काम्बरा कमण्डल्वादिधारिणीं तनुमङ्गीकृतवानित्यर्थं । 

खल्विति प्रसिद्धौ । धतुर्नामन्तरमाह--य दिरण्यगर्मै शंसन्ति इति । य 
धातारम् । रिरण्यगर्मं दिरण्यगर्मनामानम् । शसन्ति दीर्यन्ति 1 शाखयिद् 
इति शेप । दिरण्यगर्मपदवाच्यत्वे देतुमाद--अविलत्ैरोक्यजीवासकमिति । 
अखिला सकलासैलोक्यस्य विराजे जीना जीवा समटिरासमा अन्तरासमा यम्य 
तद सिल्तैरोक्यजीवात्मकम् | पश्चप्राणमनोवुद्धिदलेन्दरियगणासकसूक्ष्मदारीरसमष्टय 

पापिकमित्य्थे { सुष्मसमषटया दिरण्यगर्मपदवाच्य इति भाव । धतु 

सिष्क्षाया दहैतुमाद--य स्पीतरजोविकारविकसत्रानातिदक्षारस अभूदिति । 

स्फीरै शरद्धे रजसो रजोगुण्य विकारे कावमूतैमेदयुदधयपफाखुद्धिरागदेषारिमि 



सप्तमदशषकम् ॥ 

एवं भगवतो विराडाहयम्य स्थूलशरीरस्य तत्दवयवमेदकल्पनाप्रकारममि 

धायानन्तरं॑देवसुरनरतिगादिभेदेन नानाविधां सृटिममिधास्यन्नादौ तदनुरूप 

शरीरषग्मरहादिप्रकारमाह-- 

एवं देष चतुरदशासकजगद्रपेण जातः पुन- 
स्तस्वी्यं ख सत्यलोकनिरये जातोऽपि धाता स्वयम् । 

यं शंसन्ति हिरण्यगर्ममखिसत्रैलोकषयरीवात्मकं 
योऽभूत् स्फीतरजोविकारथिकसनानासिसक्षारसः ॥ १॥ 

, एवमिति ॥ दे देव ण्व नतुर्दशासकजगदूपेण जातः सं पुनः स्वयं तस्य 
ऊर्वं सदयलोकनिरये धाता जातः असि खलं । देव माययाऽनृहृतत्ात् प्रकाश 
मान । जनेन सम्बोधनेन मगवतः सगीविधानतद्नुकूकशरीरपरिग्हादिना न संसार 
बन्ध इति चोत्यते 1 वक्ष्यति च “नं सर्गविपिभिर्बन्धोऽपि सन्नायते' इति। एवमुक्त 
प्रकारेण } चतुर्दश्मकजगदूपेण पतालदिचतुदेशयवनस्वरूपेण । जातः परिमत । 
पुनरनन्तरम् । तस्य तव॒ जगन्मयशरीरस्य । ऊर्वमुपरि । सत्यरोकनिरये 

सत्यलोकाख्ये आस्पदे । धाता ता । जा. उसन्न' | टंसारढां चतु्मुलां 
त्तकाश्चनसन्निमां शु्चाम्बरां कमण्डल्वादिधारिणौ ततुमद्गीृतवानित्यर्थः । 

खल्विति प्रसिद्धौ । धतुरनामन्तरमाह--यं॒हिरण्यगर्मं शैसन्ति इति । यं 

धातारम् । हिरण्यगर्भं टिरण्यगर्मनामानम् । संसन्ति कीर्तयन्ति । शासथिद् 
इति दोषः । दिरण्यगर्मपदवाच्यत्वे देतुमाह--अचिन्तरैरोक्यीवासकमिति ) 
जलिः सकराकषिलोकयस्य विराजो जीगाः जीवानां समिरासा अन्तरासा यत्व 
तदखिरतैटोकथजीवारमकम् । पपाणमनेबुद्धिदनेन्दरियगणासकसूष्मदरीरसमष्टय 

पाथिकमित्य्. | सूषमसमषटया ॒हिरण्गर्मपदवाच्य इति मावः । घातुः 
सिचक्षायां देदमाद--य. स्तनो विकारविकसतरानापिव्षारसः यमूरिति 1- 

तैः द रजसो रनोगुणस्य विकारैः कर्वुदपकाखुदिग्ेपारि गिः 



६२ 
नारायणीयम् 

[सकन्धः-र 

वरिकसननविर्भवन् नानापिचष्षा देवासुरनरनियैगादरमेदेन नानाविधानां प्राणिनां “ 

सिदक्षा सृषटुमिच्छा तत रसः आसक्ति्ैस्य स स्फीतरजोविकारयिकसन्ननि 

सिखष्षारसः ॥ 

अथ धतु" कृदयमाट--- 

सोऽयं विखविपतरीदचदृदयः सम्पश्यमान; श्ययं 

वोधे खस्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताड्रस्तस्थिरान् । 

ताग जमहां पते तप तपेत्येवं दि वैहायसीं 

दाणीमेनमथिश्वः भतिं इस्पश्ररणाम् = ॥ २ ॥ 

सोऽपभिति १} सः अं विशधविसर्मदसदहदयः म्बय॑सस्पदयमानः 

विधविषये बोधमनवाप्य चिन्ताकुलः तस्थिवान् खल ! स इत्यनेन य॑ शंसन्ती 

व्यायुकतस्य परमैः अयं पाता । विधविस्ैदच्ययः विषां सरपं 

चराचराणां विसमे गुणपम्ाद्िविे सग दचहदयः उत्साही सन्. अत 

एव स्वयं सम्पद्यमानः निजासमानः 1 विश्वविषयं जगद्विषयकम् । वों जानम्
 । 

किमाश्रयं कीद्गिदे दिशवमियवेरूपं ज्ञानमित्यथ.1 अनवाप्य अप्राप्य । अत 

एव चिन्ताकुरः चिन्तया किमथिकरणं क्िसख्पं जगत् सनामीति चिन्तया 

साकरः परयदुर. । ठस्थिवानि्यम्य यावदित्यादि- । तस्थिवान् स्थितः] खस्िति 

्रसिद्रौ । हे जगतां पते तावत् स्वं तपगेरणां कुर्वन् तप तप इत्येवं वैहायसी 

वाणीम् प्नमधिग्रवः 1 जगतां सेकानाम् 1 पते उलरिप्थितिरुयनिदानम्त ¦ 

„ हाचत् याबरस्थिवप्तस्मिलवसर इयः ! तप पररणां तपसि प्रेरणं परवरतेनम् 1 

तथ तपश्चर । तप तपेति सगवनो वाण्यां अनुकरणम् द्विऽक्तिः ् रणरूपत्वात् । 

हायां विहायसि आकाज्ञेऽमिव्य्छाम्। वाणीं वाचम्। पनं धातारम् । 

अचियः ्रावितवानसि 1 मगवतो वाण्या मनोट्रलमाद--ुतिसुखामिति 

श्रुतिषुषां श्रवणानन्दजननीम् ॥
 

मगवद्राकयश्रवणानन्तरं धा
तुः प्वृरिमाद-- 



शदकम्-ध) `  वैकष्डखरूपवर्णनम् । - । ६३ 

` कोऽसौ मामर्देत् पुमानिति जरापूर्णे ̀  जगन्मण्डले 
दिभरदरीकष्य किमप्यनीकितवता पाक्यारथषुत्पव्यता । 

दिव्यं वर्समाच्तपरसा तेन त्वमाराधित- 
स्तस्मै दर्वितयानसि स्मिरयं वैडृण्ठमेकादू्तम् ॥ २ ॥ ` 

कोऽसापि्ति ॥ लं जगन्मण्डले जलपर्णे कः ` असौ पमान्. मामवदद् 

इति दिक्च उद्वीक्ष्य किमपि अनीक्षितवता वा्यार्थमुसक्यता दिय वर्षसदसमात्ि 

तपसा तेन आराधितः तस्मै स्वनिरयं वैवुण्ठं द्ितवानसि । जगन्मण्डले 

जगत त्मेकानां मण्ड चक्रवाल 1 जपू्णे जलेन आ समन्तात् पूणे सति । ̀ 

अनेन ववेतुरसम्माविततलवं तेन विधेर्विप्मयश्च ध्वन्यते । असौ विभङ्ृ्टदेशवतीं । 
भेचनभवणेन तथाषिषः कथित्" युमानयुमीयत ईति भावः । अदसस्तु . मक्ष 

विषये विप्रे शक्तिः । यदुक्तम्--¶दमः `प्वयक्षग॑तं समीपततरवति चैतदो 

रूपम् । अदसस्तु विषृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात् ॥' इति । वक्तुः पुरधस्य 

नुभितत्वेन भयक्षगोचरवदवानान्मानसमलक्षगो चरला नात्तादःपदमयोगानुष 

पिः पुमाम् पुरुषः । मया न कोऽपि चष्ट, मस्छटेः पूर न कोप्यासीत् 1 
पुनः कोवाऽसौ पुमानिलयर्थः । अवदत् अकथयत् 1 ईति, एवम् । 
विचिन्त्येति शेषः। उद्वीक्ष्य वक्तुरदिरृ्षया सम्यगवरोकय । किमपि किञ्चिदपि ] 
किमपीति नपुंसकङाव्दपमयोगेण न॒ केवरं वक्तारम्, किन्तु अरपृरव्येतिरिक्तं 

किधिदपि न दृष्टवानिति चोत्यते! वाक्यार्थे तप॒ तपेति वाक्यस्यार्थं त्प 
श्यरण पिष्टसाधनमि्येवंस्पम् । उस्पद्यता अभिगच्छता । पर्थसहस्तं वर्पाणा 

. सेबत्सणां -सदक्तम् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आततं कृतं तपो येन स आततपाः 

तेन} तेन विधिना) आराभितः सेवितः । तस्मै विपये । स्वनिखयं सम्य 
निख्यं वासस्थानम् । वैकुण्ठं वेकुण्ठरोकम्। दरधितवान् प्रदरदितवान् । 
कुष्ठस्य विरेपमाह---एकादूयतमिति } एकमद्वीतीममवूमुतं विस्मयारम्बनम् 1 
यप्मादुदूशतान्तरं नास्ति,. तादृशमित्यर्थः ॥ 

यदुक्तमेकायूयुतमिति, चदेव विषणोति त्रिभिः-- 
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(स्कन्धः 

माया यत्र कदापि मो ष्कते मति जगद्धयो विः 

दोककोधविमोहसाष्वसणुखा भावा तु दूरं गवाः। 

सानद्रानन्दङ्षपै च यत्त प्रमञ्योविः ध्रकाशामके 

ठते. धाम विमावितं जयते वैडष्ठस्पं विमो ॥ ४॥ 

भिति ॥ दे विमो तत्. विमावितं वैकु्ठल्यं ते धाम विजयते । 

' विभो सर्वव्यापिन् 1 विभावितं नगे दितमिलर्
भः। वैङ्ण्ठरपंवेकुण्ठस्यम्। 

ते तव विष्णोः] धाम निख्यः 1 विजयते सर्वोत्कपण वर्तते । अत दतु 

्रदरथयस्तसदा् विद्णोति-मयत्यादिना । यत माया कदापि ने विकुते । 

यतर वनुष्टे। कदापि ब्रषरण उसो प्रलये या) न विकुस्ते न विकारमाविष्करोति॥ 

आतनानमीधरात् पक्वेन परदय शीरायटग्ममामिमाना
दिरूपं काय॑ न करोती 

तयै; । नु सत्यरोकस्थ मावयाऽपतलात् कथं तदेकदेदो विकुष्ठनिरख्ये माया 

विकारासम्मव इति चेत्त्राह-जगद्रयः वहिः भते इति। जगद्भयश्तर्दश् 

शुकतेभ्यः। यदिः बहिमगे। मति शोभिते \ सत्यलोकानन्त्मतसेनानारत 

इत्यः मायाविकारामावमेव विदरण्वन्ाह--रोककोधविमोदसाध्वसमुखाः मावाः 

तु द्रं गताः इति। यतेयत्रानुवरेते । य विकुष्ठनिख्ये । शोको दुःखं, कोषोऽ 

मर्ष, विमोददरीराघदम्ममामिमानः, साध्वसं मयम्। शोककरोधपिमोहसाध्वसानि 

मुखमारदिैषां ते क्लोककोोपरिमोदसाध्वसयुखाः 1 मावाः चिठृतयः । तु 

तेरे । तमाद--दूरं गताः पति । दृं दृरदेम्। गताः मासाः 1 इतरत्र 

तु श्रैं धोकाघमाव इति मावः। दिकुण्टनिख्ये सर्वदा सवेऽपि ्रह्मनन्दमनुमव 

सतीत्या--यत् सान्द्ानम्द्री च इति। सारानन्दस्ी सान्रानन्द्य ब्रमनन्दस्य 

वदै परबादः। अन्त कषीयन्देन जरम्बददि यया जना उन्मन्ननिमलनादिना 

क्रीडन्ति, तथा तत्रत्या दप्रानन्दप्रवादे उन्मद्ननिमजनादिना श्ीडन्दीति धोत्यते 1 

असीति पोषः! जत्र देवनाद--पमग्योतिका्ासपे इति । परमं सवो 

क्म्! आदित्यचन्द्रादीनामपि मररादाकलयमदमिव्यथैः ] तथाविधं प्योतिः बरस 

तेजः ठेव पकाय यत स परमभ्योतिःरकाशः, म एवात्मा यस्य दन् पर्मउयोतिः 
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प्रकाञ्चासकं तत्र] मगवलदस्व व्रतेजोमयलवा्त्रत्यानां सर्वदा वरघानन्दानुभव 

उपपद्यत इत्यर्थः ॥ 

यस्मिन् नाम चतुर्भुजा हरिमणिक्यामावदाततिपो 

नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानारुयाः । 

भक्तिपराप्तथागिधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जना 

स्ततते धाम निरस्तसर्वशमलं वैङृण्ठस्पं जयेत् , ॥ ५॥ 

यस्मिन्निति ।॥ वेकुष्ठलपं ते धाम जयेत् । वैकष्ठ्पं वैकुण्ठाल्यम् । 

तते तवेशवरप्य। धाम निरुयनम्। जयेत् सर्वोत्कर्येण वर्ताम् । प्रार्थनायां रिड्। 

अनेन श्वस्यापि ताप्य व्यज्यते । जयपा्नायां हेतुमाह--निरस्तसवं 

दामरं तदिति । निरस्तानि निराङृनानि सर्वाणि सकछानि शमलानि अक्षान 

तत्का्मि यस्माचनिरप्तसर्वशमरम् । तसदार्थमाह- यस्मिन् नाम दिव्या जनाः 

दीव्यन्तीति । यस्मिन् यादो पदे । नमति वर्थ । दिव्यास्त्वत्वरूपाः । 

दीव्यन्ति रमन्ते! ननु कथं त्वस्वरूपमरातिरिति चेचवाह--मज्तिप्राप्ततथाविधो 

चषतपदा इति 1 मवत्या फलामिसन्धिरदितया प्रेमरकणया भक्तया प्रार्य तथा 

विधं तारशमुनतं पदं स्थानं यैस्ते मक्तिपाततथाविधोन्रतपदाः। भगवसारूप्य 

स्वरूपं दर्वीयतनाद--चतु्ैनाः हरिमणिद्यामावदातसििषः नानामूपणरत्नदीपित 

दिशः राजद्विमानाटया. इति । चलवारो यजाः करा येषा ते चतुर्धुनाः । श्यामा 

अवदाता स्वच्छा लिर् शोमा येपां ते स्यामावदातलिषः ¡ हसिणय इन्द 

नीरोपलानीव दयामावदातलिषो हस्मिणिद्यामावदाततििषः । नानाविधानि 

भूषणान्याभरणानि करीरकटकाङ्गदादीनि तेषाम्। त्मयुतैरि्यर्थः। रलैः 

मरतकमाणिक्यादिमिर्दीपिताः प्रकारिता. दिद्यो यैस्ते ननामूषणरलदी पितदिश्च.1 

राजन्ति ममिकिद्िणीजार्मारादिशो मितानि विमानान्याख्यो गृहं येषां तेरा 

द्विमानाख्याः। विङण्ठनिखयस्यैवंविधगुणगणसमग्रतया जयः प्रार्थ्यत इति भावः॥ 

नानादिव्यवपूजनैरमिषवा पियु्टतातुस्यया 

विश्वोन्मादनहृवगात्रतया ग्रियोतिताान्तर । 
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„ .खलयादाम्बुजसौसमैवङ्हक््मः 
स्वय रक्ष्यते 

यरम् विस्मयनीयदिव्यमिभव तत्ते पद् देहिमे, ॥६॥ 

निति ॥ मेतत् ते पद ददि) मे मम लदुश्रयस्य 1 ते तवं 

त्िष्णो } पद स्थानम् । देहि परयच्छ । मदाशचयोऽय
पिति विचिन्त्य मा लत्मद् 

प्रापये । भगवसदरमाथनाया देतुमाद--वि्मयनीयदिव्
यविभवमिति । विलय 

मीया विम्मयाटम्बनमूता दिव्या साच्िका विभवा सगदो यर्सिमस्तत् । तल 

दर्द --यम्म् रकी ललावानवुगसोरकङ्लुकात् भ्यव द्यते इति । 

र्षीथी॥ ल्सदाम्बुनसौरमैकफुतकात् ठव पादान्बुजयो पदारविन्दयो 

यत् सौरभ सौरभ्य तपरैकुतुकात् अगमिचारिा यौतुकेन । अत्र पादयो 

र्बुनारोपात् सैौरम्योपपतति 1 अव त्वदेव कुतुन्लदिति वक्तव्ये त्वसयादाग्ुजसौर
मे 

फदुषुकादिसुतिरुध्या भगवति ्रमानिदाययोतनार्था । स्वय रक्षयते मू्तिरा 

तवत्याना यनगोचरीमवनि । र्या ख्वल्पमाद--नानादिव्यवपूननै अमि 

पता विदुनातुल्यमा वि्ान्माद्नष्टयगात्रसतया वि्योतितादान्तरा इनि । नाना 

दविव्यवपूमै अनेकाभिदिव्याहूनानि 1 अभिगता परिृना 1 विदुष्ठतातुल्यया 

विषुधनामिम्तयछिामिसवल्यया सदया । िनमादगहपगातरता विषा 

सर्वयामुन्मादनी उन्माद नननी हवा मनादृरा गात्रा अङ्कयष्टम्तया । विोति 

तानि प्रकादिनान्या्ान्तरनि द्विगन्तराणि यया सा वि्यातिताशान्तरा ॥ 

अथ द्रप तत्र भगवल्वस्समद्रा्षाि वाद-- 

कैब प्रतिदचिते निजपदे रत्नामनाघ्यासित 
भाष्त्तेटिदमत्विपटस्टरावार्व्यदीप्राृति ! 

श्रीरत्याह्कितमाचरीस्तुममणिच्छायास्ण फारण 
वेषां व रपम्ठत प्रिधिस्ततते पिमो भाहुमे 1७1 

तदेति गप्िपि ए परप्दिरिते तत्र निजपदे तय स्सपषन } विभि 
ब्रा 1 प्वगु्पकरेण 1 परगिदरिति ययाम्यान म्पिनप्यै ब्रम पुरन इव 
येत्य करतन्ममखकयन् परवता दव तभ्मिन् | निवे धतृष्ट 
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ञोके। तव विष्णो । स्प दिव्यमद्गरुविग्रहम् ! ̂ रक्षत दृष्टवान्। भग 

चतो दिव्यमङ्गखविग्रहस्य स्वरूपमाह --रलासमध्ातित मास्वस्कोटिरुसकिरीट 

कटकाचाकल्पदीपाङृति श्रीवस्साङ्कितम् आचर्कोस्तुभमणिच्छायारुण विद्वेषा 

कारणमिति | रल्ासनाध्यासित रलनासन मणिपीटमध्यासितमुपविष्टम्। भाम्बता 

सूर्यण कोटय इव रसन्त॒किरीरकटकाया किरीरवल्याङ्गदमभृतय अ।कल्पा 

अरद्कारासौ किरीरकटकाचाकल्यैदीभर दीपनस्ील याृतिभप्य तत् मास्वत्मोरि 

रसक्किरीरकटकायाकस्पदीपराकृति } श्रीवत्साङ्कित श्रीवत्सेन भगो पाद 

चिदेनाङ्कित वक्षस्यलड्कृतम्। आ्तकौस्त॒ममणिच्छायारणम् जात्तस्य कण्ठदेरोऽ 
रुङ्छृतस्य कौस्तुमभणे को्तुमार्यस्य रलस्य छायया कान्या अरण भस्वरम्। 
विद्वेषा सर्वेषा चराचेराणाम् | कारण कारणमूतम् । एव भगवस्स्वरूपमनु 

सन्धाय स्वस्यापि तस्य च्चुपमरयक्ष प्रार्थयते दै विभो तेतत् मे मातु इति। 
विभो परिरं | जनेन सम्बोधनेन इहापि भवता तत् प्रदर्ायितु शक्यत इति 

सूचितम्। तत् यद्विभिरक्षत। रूपमित्यतानुवर्तते ! भातु पवयक्ष मववित्यथं ॥ 

पुनरपि भगवल्सवरूप वर्णयन् प्रर्थयते-- 

कालाम्भोदकलायकोमलसुचीचकरेण चक्र दिका 
मादरृण्वानयुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसनाननम् । 

राजतम्बुगदायिड्जधरश्रीमद्यजामग्डल 

सष्टुस्तटिकर वपुस्तव मिभो पद्रोगथुद्ासयेत् ॥ ८ ॥ 

फाराम्मोदेति ॥ दे विमो कालाम्भोदकलयकोमरुर्चीचकरेण दिख 
चक्रमाद्रण्वानम् उदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नानन राजक्कम्बुगदारिपङ्गजधर् 

श्ीमदूुनामण्डक सषु वु्टिकर तव वपु मद्ोगसुदवासयेत् । विमो शक्तिसव्पन्ने। 

चाटाम्भोदकलायकोमररूीचक्रेण काराम्भोदवत् कारमेषवत् कलायवत् 

करायङुषुमयञ्च कोमलाना रुचीना स्विपा चक्रेण समूहेन । अत भरथमोपमया 

यथा कालम्मोद शीघ्र बृष्टिपरदस्तथा भगयद्रपु शीघ्रफरप्रदमिति, द्वितीयोप 

मया भगवद्पुष सौदुमार्यातिदायश्च ध्वन्यते । दिशा चक्र दिदूमण्डलम् | आदर 
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ण्वागमाच्छादयत् । उदारस्यातिमनोदरस्य मन्वदसितस्य मन्दहासस्य स्यन्दः 
निरन्वरमसरेण प्रसत्नमननं सुखं यस्य वदुदारमन्ददसितस्यन्दप्रस्ाननम् | राजत 

विराजतां कम्बुगदारिपङ्कनानां कम्बुः पाच्रजनन्य, गदा कौमोदकी, मरि, युदर्थनं 

गजै प्रेति कम्बुगदासिद्ध्नि तेषां घरं श्रीमद् शोमायुक्तं सुजानां चतु 
बाहूनां मण्डं समूहो य्य तद्राजक्कम्बुगदारिपङ्कनधरथीमदूुजामण्डलम् । 

शषः ब्रह्मणः । वु्टिकरं द्ैनेन सन्तोषजनकम् } तव विष्णोः] वपु" दारीरम्। 

मदरोगं ममानन्यश्चरणस्य रोगं बाद्माभ्यन्तरं बामयतमूहम् ! उद्रासयेदपाकरोतु 1 

प्रार्थनायां किड् ॥ 

मगवस्वस्सं दृषा व्रह्मा किं कृतवानिति वेदवाद-- 

दष्ट सम्धृतसम्भ्रमः कमरभूस्त्वतपादपाथोरुदे 
इपविशव्ंवदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थीमवन् 1 

जानास्येव मनीषितं मम धिभो क्ञानं तदापाद्य 
दतादवैतभवत्स्वरूपपरमित्याचट ते त्वां भजे ॥ ९॥ 

दृष्टेति ॥ कमटमू; दष्टा दंविशवदावदः सम्भृतसम्म्मः त्वसाद 
परथोर्दे निपतितः शतार्थीमवन् प्रीया इति जआवष्ट । कमटमूर्ह्मा । 
दषयष्य भवन्तमित्यादिः ! हर्पविशचवदोपदः हर्षस्य सन्तोपातिशयस्यावेसः 
प्राटु्मावस्तप्य वदयोवदऽधीन, । अत एव सम्भृतसम्म्मः सम्भृतः सम्भि 
सम्भ्रमो येन सः। क्षटिति फर्व्यषूपचाग्पूजास्तुत्यादिषितिकर्तन्यतामूदतया 
फथित् काठ किशिदिव दुरवन् स्थित इत्यर्थः! नटि सम््रान्ताः किंिदपि 
कर्तव्यं सम्यकू जानन्तीति भाव. । लादपाथोर्दे भवचरणाम्बुने ! निपतितः 

साङ्गं दण्डवत् पतितः ! छृतार्थीभवन् भगवहर्वनात् एताथैतुपगतः } 
भ्रीस्या सन्तोषातिशयेन { उपरक्षित इत्ति दोष. { इति अनेन प्रकरेण | 
अचष्ट आख्यातवान् । इतीत्यनेनोक्तं वचनप्रकाद्महदि-- हे बिभो ल्वंमम 
मनीषित जानासि शव । श्वैतद्वैतमवत्म्वरूपपरं तत्  स्ानमापादय इति । 

विमो परिूरणं । अनेन सम्बोधनेन सर्वन्तर्यामितया सर्वजनवृदिषा्िलं 
व्थमक्ति 1 अत एवाह--जानासीति । मनीपितममिरपितम् ] एवकागोऽयोम 
व्यच्छेदाध. ! अतो ययपि मया न वक्तव्यमस्ति, तथापि वक्ष्यामीति माव"! 
वैतद्धैतमवस््वख्पपर द्वैतमदैतं च यत् मदसस्वरूपं मदत- स्वर्यं तव्यं तदिप 



दशकम्-७] भगयद्नुग्रवर्णनम् । ६९ 

यकम् ¡ त्त् यथार्थम् } आपादय मय्यनुम्ेणोत्छदय । यथ प्तौति-- भह 
तं लवं भने इति । ते यं विधिरेवमाचष्ट तम्] त्ाभीश्वरम् । मजे आराधयामि ॥ 

अथ मगवान् किमकरोदिति चेत्तत्राह-- 

आताप्रे चरणे बिनग्रमथ तं हस्तेन हस्ते स्पृशन् . 
योधस्ते मविता न सर्मविधिभिर्वन्थोऽपि सज्ञायते। 

८ इत्यामाप्य भिरं प्रतोष्य नितरां तचित्नगूढः स्वयं ~ 
खृष्टौ तं स्ुदैरयः ष मगवन्नुला्वयोलाषताम् ॥ १० ॥ 

अतिग्र इति ! भथ त्म् आताम्रे चरणे विनम्र तं हस्तेन हस्ते शन् 
इति गिरमाभाप्य स्वयं तचित्मूढः तं खष्टौ समुदैरयः । अय ब्रहणः मरर्भनानन्तरम् । 
आतप्रे अरुणसरोरुहवदीपच्रे। अत्र आड ईषदर्थे । चरणे पादकमले। विनम्र 
विशेपेण भक्तिविधासादिमिः सह नप्र नमनशीसम् ! तं ब्रह्मणम् | सखायमिव 
हृपतेन हस्ते सशय । करेण करे गृदीवेसय्थः। इति अनेन प्रकरण । गिरं 
वाचम् | समाप्य सानुसरणसुक्ला । नितरामव्यर्थम् । प्रतप्य सन्तुष्टं कृता । 
तचितगूढः तस्य ब्रह्मणश्च चेतसि गूढः अन्तरहितस्सन्। तं ऋणम् । चटी 
सिकर्मणि] समुदैरय; सम्थगुदैरयः प्रेरितवान् । ब्रह्मणो हयन्ता पररूपेण 
स्थित्वा तं सृष्टौ पेरितिबानिव्यर्थः । ईइतीव्यनेनोक्तं भ्रकारमाह-- ते बोध. मधिता । 
सर्गविधिभिः बन्धः अपि न स्नायते इति। ते तव। बोध यत् पार्थम् , 
तत् ज्ञानम्] भविता भविप्यति । सर्गविपिभिः सिव्यापरः । वन्धः संसारबन्धः। 
सञ्ञायत इति वर्तमानसामीप्ये कट् ] जथ प्रार्भयते--दे भगवन् सः त्वम् उछठापतामु 

ह्ासय इति। , मगवनैखयादिसम्पन् ! सः यो तक्राणं सष्ठ प्रेरितिवांस्तादशः । 
उछछरषतामित्यस्य ममेत्यादिः। उलठाधतामारोम्य् । उछासय प्रकाश्य } सम्यक् 
सम्पादयेस्यरथः ॥ 

इति दिरण्यगर्मोप्त्ति-तपश्चरण-यैङुण्टस्वरूप-भगवत्सरूपसाक्षात्कार-भगयदनुग्रदयर्णनं 
समं दशकम् । 

इति धरीनारायणीयव्याश्यायां बाटयोधिन्यां 

द्वितीयस्कन्धपर्च्डिद्ः । 

आदितः श्चेकसंख्यां ७५ 



६८ नारायणीयम् स्कन्धः-२) 

ण्वानेमाच्छदयत् ! उदारस्यातिमनोदरष्य मन्ददसित्तत्य मन्ददासस्य स्यन्देन 
निरन्तरमसरेण प्रसनमाननं सुखं यस्य तदुदारमन्ददसितस्यन्दपसत्राननम् । राभा 
विरजतां फमबुगदासिङ्जाना कष्वुः पाञ्चजन्यं, गदा फौमोदकी, मरि, सवरधन, 
पटने पदमेति फम्बुगदायिक्ठनानि तेषां धरं थीमद् शोमायुक्तं सुजानां चतु 

बाहूनां मण्डलं समौ यस्य॒तद्रानत्कम्बुगदारिपद्कनयरश्रमदूमुजामण्डलम् 1 

सृष्टः ब्रह्मणः । तुष्टिकरं दशनेन सन्तोषजनकम् 1 तव विप्णोः। वपुः सरीसम्। 

मद्वोगे ममानन्यशचरणस्य रोगं बाश्षमाभ्यन्तरं चामयप्तमृहम् ¦ उद्वासयेदपाकरोतु 1 
प्रथनाय रिद् ॥ 

भगवस््र्पं दषा क्छ रि हतवानिति चेवताद-- 

ष्टा सम्भरततम्प्रमः फमरभूस्वत्यादफथोरुहे 
हपविशवशंरदो निपतितः प्रीस्ा छवार्थीमवन् । 

जानास्येे मनीषितं मम पिभो ज्ञानं तदापाद्य 
दैवादैवमवत्स्वर्पपरमित्याचष्ट तं॑तयं भने ॥ ९॥ 

ष्टरि || कमम, दष्टा दषविशवदौवदः सम्मृतसन्प्रमः लसाद 
प्रथोर्दे निपतितः शताथीमवन् भीत्या इति आचष्ट । कमरमूर्ू्ञा । 
दृष्े्यप्य भवन्तमित्यादिः ! हरपविदवेवद. हेरषप्य सन्तोपाति्ययस्यावेशः 
आदु्मविस्तस्य यदवदोऽ्ीन । अत एव सम्भृतत्म्भमः सम्भृतः सम्मरिति 
सम्भ्रमो येन सः} शटिति कतव्येपचाएपूजास्तुत्यादिष्वितिकर्तव्यतामूदतय 
फशित् काटं किशिदिव दु्वैन् स्थिते इत्यर्थः । नहि सम्मरान्ता किञिदपि 
कर्तव्यं सम्यक् जनन्तीति भाव ! लत्यादपथोरदे मवचरणा्बुजे । निपतित 
साष्टाङ्गं दण्डवत् पतितः ! ृतार्थीमवन् भगवदूर्यनात् कृतार्थतायुपगव । 
श्रीस्या सन्तोषातिशयेन } उपलक्षित इति दोष । इति अनेन प्रकरण । 
जप्वष्ट आयातान् ( दीनेन वचनपकारमट--ह विभो लंम्म 
मनीपिते जानाक्षि एव । दवैताद्धैतमवस्स्वरूपपरं तत् - क्ञानमापादय इति । 
किमो प्रसरणं ! अनेन॒ सम्बोधनेन सरवान्तर्यामितया सर्वजनुद्धिसािर्ल 
उ्नक्ति ¦ अत एवाह---जानासीति ! मनीपित्तममिरपितिम्] एवकारोऽयोग 
व्यवच्छेदाभ. ) अतो यदपि मया न वक्तव्यमस्ति, तथापि वक्ष्यामीति भाव । 

द्वितदैतमवस््स्पपर द्ैतमद्ैतं च यत् मदत भवत स्वरूपं तर तति 



दंशकम्-७] भगवदनुगरहवर्णनम् । ६९ 

यक्षम् ¡ तत् यथार्थम् ! अआपादय मय्यनुप्रहेणोलादय । अथ स्सौति-- जदं 
त्त्वां भजे इति } तं यं वरिधिरेवमाचष्ट तम्। त्वामीश्वरम् } भजे आराधयामि ॥ 

अथ भगवान् किमकरोदिति चेत्त्राह-- 

आताम्रे चरणे विनग्रमथ तं हस्तेन हस्ते स्पृशन् 
योधस्ते भविता न सर्गविधििर्वन्धोऽपि सजायते । 

इत्यामाप्य भिरं तोष्य नितरां चचचिनगृढः स्वयं ` 
सृष्टौ तं सयुदेरयः स भगवन्॒ष्छासयोष्धाधताम् ॥ १० ॥ 

आताम्र इति ॥ अथ त्वम् आताप्र चरणे विन्नं तं हस्तेन हस्ते स्शन् 

इति गिरमामाष्य स्व्यं तचित्तगूढः तं च्टौ सणुदैरयः। अथ ब्रह्मणः पर्भननन्तरम् । 
आताम्रे असुणसरोरुहवदीषतप्रे। अत्र आङ् ईषदर्थे । चरणे पादकमले । विनम्र 
विषेण भक्तिविशधासादिमिः संह नम्रं नमनद्षीरुम् । तं ब्रह्माणम् । सखायमिव 

हस्तेन हस्ते शछशचन्। करेण करे गृहीलेलयर्भः। इति जनेन प्रकारेण । गिरं 
वाचम् } आमाप्य सानुसरणमुक्तवा । नितरामस्य्थम् । प्रतोप्य सन्तुष्टं तवा । 
तचित्तगूढदः तस्य बरह्मणधित्ते चेतसि गूढ. जन्तर्दितस्सन्। तं ब्रघ्षाणम् । चौ 
सटिकर्मणि । समुदैरयः सम्यगुदैरय- प्रेरितवान्। अहमणो हवन्तर्यामिरूपेण 
स्थित्वा तं खट प्रेरितवानिव्यर्थः । इतीत्यनेनोक्तं प्रकारमाह-- ते बोधः भविता | 
सर्गबिधिमिः बन्धः पिन सञ्जायते इति! तेतव। बोधः यत् प्रार्थितम्, 
तत् शानम् । मविता मवरप्यति । सर्गविधिमिः सृि्यापरः । बन्धः संसारन्धः। 

सन्ञायत इति वर्तमानसामीप्ये रुट्] अथ प्रार्थयते--दे भगवन् स लम् उल्लाधतामु 
कास्य इति। | भ्गवतस्वयादिसमपत्र ! स गे ताणं चष पे्तिगास्तादशः । 
उश्ाषतामि्यस्य ममेत्यादिः। उल्ाधतामारोग्यम् । उलठासय प्रकाशय । सम्यक् 
सम्पादयेवयर्थः ॥ 

हति दिरण्यगर्मोपपति-तपशचरण-वैकुष्डलवरूप -भगवर्छरूपसक्षा्कार-भगवद्नुमदषभीनं 
सम ददाकम् | 

इति धीनारायणीयव्याश््यायां वालयोधिन्यां 

दितीयस्वन्धपर्च्छिदः । 

आदितः शचेकसख्या ७५ 



वतीयस्वन्धपरिच्छेद्ः ` 

अदटमदशकम् । 

एवं मगवतो ब्धवर्म्य बक्मगो ब्राह्मफस्पादारम्य पाद्मकल्पार्वाचीनरावि 

परयन्तानि संक्षेपेण वर्णपितुमारमते-- 

एवं तत् परहृतप्रभयान्ते बाहे कल्पे छादिमे सन्यजन्पा । 
ज्या भूयस्स्वच एवच्य वेदान् युटि चकर पूरयकस्पोपमानाम् ॥ १ ॥ 

एवमिति || प्रकृतमक्षयान्ते आदिमे त्राते कल्वे एवं तावत् रव्यजमा 
न्रहमा मूयः त्वतः एव वेदान् याप्य पूरवकल्योपमानां खषटि चक्रे । पराृनपक्षयानते 

श्राह्तमक्षयस्य मदाप्रस्यस्यान्ते वसाने । आदिमे आचि । बहि फल्ये } इदा 
नीन्तनस्य ब्रह्मण आयदिनारम्म इव्र्थः। शवसुक्तमकारेण । तावत् थमम् 

रन्धञन्मा रन्ं जन्म जननं येन सः। भूयः पूनः । लव एव । नतन्यस्मात् › 

मन्यस्य तेदानीमभावत्। वेदान् ऋ्यजूस्सामाथर्वणास्यांश्चतुरे निगमान्. । 
भ्य रम्बा" पूर्कस्पोपमानां पूर्वकल्पसददीम् | चक्रे कृतवान् ॥ 

एतदेवाह दाभ्याम्-- 

सोऽयं चतुर्मुगमहस्तमितान्यदानि 
तान्मिताथ स्ननीर्बृणो निनाप। 

निद्रात्यसौ चपि निठीय मं खच 
नैमिचिर्परलयमादरतोऽस्य रत्नि ॥ २॥ 

सोऽयमिति }) सः जयं चतुरयुगसदममितामि तावन्नि्ाः रजनी, च 
यहुः निनाय! सः पूर्यक्तः। अवं ब्रह्मा चतुर्ुगसदस्षमितानि चतुर्मु 
सहकषेण चतुर्युगाणां दृत्रतद्वापरकटिसंक्गितानां चतुर्णो युगानां सदतेण रितानि 

परिमितानि । जहानि दिवसान् कल्पा्यान्। त्ाषनिसाशवतरयुगसदस्मिताः 1 

रजनीः शवीः । चकारः समुचये । बटदयो बहुवारम्] निनाय मीतवान्.1 



दद्ाकम्-<] भ्रल्यवर्णनम्। ७१ 

अहमो रात्रनमितिकमल्यसन्ञा व्युलादयन्नाह--भसौ स्वरे सम खयि निरीय 

निद्राति। अत भस्य रातिं नैमििकमल्यमाहु इति| असौ गह्या । स्वखषे 

स्वेन चटशवराघरासकै पदार्थस्य । सम॒ सह । त्वयि श्रीनारायणे । निरीय 
विख्य प्राप्य। निद्राति स्वपति] अतो ब्रह्मणो निद्रवशत्। अस्व 

ह्ण । मैमितिकप्रर्य निमित्तजन्यलातनमित्तिक प्रलयम् । आहुर्दन्ति । शास्र 
विद इति रेष ॥ 

अस्मादृशां पुनरखङृत्यतुस्यां 
सृष्टिं फरोत्युदिन स भवत्प्रसादात् । 

प्राक् घराह्मकर्पजनुषां च परायुपा तु 

सुप्मरयोधनसमास्ति तदापि सुटि ॥२॥ 

अस्मादशामिति ॥ स पुन भवससादात् अनुदिनम् अस्मादशमह 
खछृत्यतुल्या सष्टि करोति। स॒ ब्रह्मा । पुन्शब्दस्त्वथ । भवतमप्रादात् 

भवत प्रसादादनुग्रहात्! दिने दिनेऽनुदिनम् । अम्मादशामंसद्विषानाम्। अह 

सखङस्यतुल्याम् अहर्णसे दिवसारम्भे यानि इत्यानि शौचाचमनादीन्यवस्य 

कर्तव्यानि, ततुल्या तत्सद्शीम्। खट खिकर्म । करोति विदधाति । नव 
मार्कण्डेयादीना परायुपा कल्पावसाने नादसङ्ग॒इत्याश्क्य, यथपि तेषा 

नाशोऽस्ति, तथापि कधिद्धिरोपोऽस्तीति ते चिरायुप इत्युच्यन्त इत्यमिप्रायेण तेपा 

विरोपमाह-- प्राक् ब्राहमकल्यजनुपा च परावुषामपि तु तदा षटि सुप्त 

प्रोधनसमा अस्ति इति । प्रार् पूर्वम् । बराहमकल्पजनुपा बराह कल्पे अनु 

जन्म येषा तेषाम् । चरब्दो वास्यालङ्करि । परमतिचिरकारमाधुरयेपा ते 

प्रायुपस्तेषा मार्कण्डेयादीनाम् । तुर्विशेषे । विदोषमाह--सुतमरवोधनसमेति । 
तदा कस्पारम्मे । सुप्तभयोधनसमा सुपस निद्रासुपगतम्य प्रवोधनेन समा 

सदृश्ची ! स्वापपयोधतुच्येर्यथ । ननु जह्षण इव तेपा॒स्वापम्रयोधावेबास्तु, 
किमिति सशिरस्तीसयुच्यत इतति चेन्न, तेषा यणि रीनलाद् पुनश्च ब्रहममैव 
ख्टव्ाच ¡ नच ब्रह्मणोऽपि भगवति रीनल पुन सृष्ट चास्त्विति वाच्यम्, 



७ कारावणीयम् [कन्ध -प 

प्रतिकश्प ब्रह्मम सेद्मसिदे स्वार्ममोधावेव । नन परादुषा माक॑ण्डेयादीनाम् 
अस्मादछामिवं शरष्टिरवाप्चु, किमर्थं सुपतप्वोषनतुर्यतोच्यत इति शङ्कनीयम् , 
तेया पराकेस्यविषयानुस्मरणामुखत्यापते । ननु तेवा फलावसाने नाश , कल्या 

रम्भे च स््टिरि्ि चेचिरायुप इति व्यवदारानुपपतिरिति चेत्न, तेषा से 
सुपमगोधनवुत्यलाचिरायुप इति व्यवहारात्) अघ्ाद्धा तु पेम तयालमिति 

न् तथा व्यवहार इत्यनुसन्धेयम् ॥ 

इदानीं बरह्मणो वय भदद्यन्नाद-- 

पश्वाशदन्द्मधुना स्मवयोधेस्प 
मेयः पराधमतिष्र्य दि परततेऽ्ौ । 

तेन्रान्त्यसतिजनिवान् स्थयामि भूमन् 
पश्वादिनावतरणे च भवद्िखासान् ॥ ४॥ 

पृवाश्दब्दमिति ॥ अघुना अतौ स्ववयो्रूप पचचाशदव्दम् एक 
परारथमतिषत्य वर्ते हि! जसी नञा । स्यवयोर्थरूप स्वस्य वयतो द्विपरर्थ 
स््षणस्यरथ पूवार्ं तटूष तक्षणम् । पचाशदन्द॒पशचादात् जब्दा॒सतरतरा 
यस्मिस्तादशम् । एक परार्थ पूर्वमस्माकं सवत्सराणामिक परा्षम् । परा्थसज्ञा 
सु सख्याया रीलावत्यमुक्ता ] (एकदशाशत्तसहसायुतरक्षपरयुतकोटय क्रम्य । 

अदुदमन्य स््वनिम्बमदापदमदाद्वस्तस्मात् ॥ अटपिशवान्य मध्य परा्पिति 
दशगुणो्तर सज्ञा } सत्याया स्थानाना व्यवहारा रता पूर्वै ।' इति । अतिृ्य 

भतिकरम्य ! हि प्रसिद्धौ । जय वरादकल्पो द्वितीयपरारष्यादिम इति प्रसिद्ध 1 

तेन् वर्ते इत्यर्थ । अथ ॒फतमस्मिन् कल्पे जातानि मचरितानि एथ 
यितुसुप्रान्तोऽसीति चेत्, तत्राद--दे मूभन्. अह त्र अन्त्यरालिजनिनन् 

पयात् दिनावतरणे च भवद्विससान् कथयामि इति! भूषन् काल्देशापरि 

च्छित । अनेन सम्बोयनेन सरवेष्यपिं कल्पेषु मवद्धिखासाना नासम्भावितल 
मिति सूच्यते! तते ब्राह्मादिषु कल्पेषु मच्ये। अन्त्यराविजमितान् अनयरालौ 

समनन्तरातीतस्य षा्मकल्यस्यादोदीनाया रान्या जनितवान् सञ्चातान्.। पश्चा 

दमन्तरम् } दिनावतरणे पा्कस्पारम्मे ) चकार सयुचये) उत्रात्यराति 



दक म्-८] श्रखयवर्णनम् । ७३ 

जिंतानित्य्साजनितानीयेतन्मात्रमनुच्त्य योजनीयम् । गाद्कल्पारम्भे च 

जनितानि. 1 मवद्विकासान् भवतो विखासान् सर्गप्रयादिसम्बन्धिनीर्खलाः । 

कथयामि वर्णयितुमारमे । अत्र वर्तमानसामीप्ये रट् ॥ 

अथ तत्रन्यरातिननितानिलयनेनोक्तन् भगद्धिससान् वर्णयति तिमिः-- 

` दिनायसानेऽ्य सरोजयोनिस्सुपुतिकामस्त्वयि सनिरिल्ये। 
जगन्ति च तयजञठर समीयुस्तदेदमेकार्णवमास विश्वम् ॥ ५॥ 

दिनावक्ान इति ॥ अथ सरोजयोनि दिनावसाने सुपुप्िकामः खयि 

सतरिषिल्यि । अथेति भरकरणारम्भयोतनाय । सरोजयोनि । दिनावसाने 

दिनस्य पूर्वकस्पस्यावसाने } सुपुधिकाम. स्वापामिलापी -सन् } ल्यमि 
श्रीनारायणे । सत्निरिल्ये रीनोऽमूत् । रीन सन् निद्रां कृतवानित्य्थ. | 

जगन्ति लजटरं समीयु च । जगन्ति खोकाः । खज्ठरं तव॒ अठ्रमुदराभ्य 

न्तर्म्। समीयु प्रापु । ब्रह्मणा सदेति भाव । चकार. सयुच्ये । तदा दं 
बिधमेकार्णवमास । तदा तऋपल्ये । विधं युवनम् । एकोऽर्णव. सबुद्रो यस्मिन् 

पदेकार्णवम् | एकार्णववज्ररमातदोपमितयथ्, । मास अमूत ॥ 

तवैव वेषे एणिरा जि रेपे जरैकरेपे युवने सम शेपे । 
आनन्दसान्दराजमवस्वसूपः स्वयोगनिद्रापसिद्रिवात्मा ॥ ६ ॥ 

तमैषेति ॥ लं सवने जटैकदोपे तव देपे एव फएणिरानि शेपे रेपे स्म! 
भुवने छोके ! जरैकरोपे जल्मान्रदोपे सति। वेषे स्मान्तरे। फणि 

राजि नागण्षठे । शेपे अनन्ते । रेपे स्म श्यितोऽम् 1 छपित्त्य मगव्तोऽ 

वस्या द्दीयनि--जानन्दुसान्दानुमवस्वरूप स्वयोगनिद्रापर्यिन्द्रितात्मा इति । 
आमेन्देन सब्दो धनीभूतो योऽयुभवो जानं सं एव स्वस्यं यस्य स आनन्व् 

सान्द्रानुभवस्वरूप । स्वस्य योगः स्वरूमानुसन्धानमेव निद्रा स्वपन तया 

परिमुद्रित- सम्यक् खाज्छित. आतमा स्वरूपं यस्य स स्वयोगनिद्रापसिमुदरि 
तासा । सल्द्रानन्दैकस्वस्वसूपमनुसन्दथानम्सननित्यरथं ॥ 



छ ` ६ नासयणीयम् । {स्कन्धः 

` कालाख्य्क्रि ` प्ररयायसाने. अयो धयेत्यादिशवा किलादौ । 
. त्वया प्रसुपं परिषुपरशक्तिव्जेन तव्रीसिरजीवधान्ना ` 1 ७1 

कालाख्यश्क्तिमिति ॥ तत्र आदौ परिुपयक्तिवमेन ' अलिटजीव 
थाना लया इति काटास्यशक्तिमादिशता , भषम् { तल. आक भरट्यार्म 
इत्यथः ! परिषुप्ा दीनः दक्तीनां मूटमङृतिमहदटङ्शारादीरना बनस्समृदो 
यस्मिन् सः प्रिदिषति्िजः. तेन 1.  जखिटजीवधान्ना ` अलिन सर्वेपां 

जीनानां संमारदुःखस्िन्ानाम् .धान्ना अतिचिरकाटं विधमस्थानमूतेन { त्वया 

, श्रीनारायणेवे । इत्ति अनेन प्रकरेण 1. आदिश्यत आत्ञाप्यता सता. प्रयुतं 

, काख्यराक्तया सहामेदमवरम्ब्य स्थितमिःरयः। भु्मिसयत्र . मानि छः । 
इतीत्यनेनोर्क भगर्वत , जदेदामकारमाद--प्रयावघ्राने ' त्वं भ्रमोधय . इति । 

प्रस्यावसाने ` प्रस्यस्य . चतु्ुगसदखरक्षणाया रत्रेरवसाने सर्ति । “मामिति -दोषः । ` 

भरोभय प्रतिबोधय ॥ 

एवै भगवतो रात्िृषपवर्य अनन्तरमहरारम्भधे्ितं वर्णयितुसुपघकरम 

माणः प्रथमं काराख्यदक्तर्मगदन्नियोगानुष्ठानपरकारमाद-- 

चतुयुगाणां च सदघमेवं चपि प्रपुपते पनरद्ितीये ! 
काठार्यद्चक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रायोधयस्वां किर ्रिश्वनाथ ॥ ८ ॥ 

चतु्ुगाणामिति ॥' दे विधनाथ लवि चतुर्गाणां सदस् एवं ., 
मघे पुनः काटाख्यशक्तिः पथमप्वुद्धा त्वां प्राबोधयत् किल । , विनाथ 

स्येकनाय ] त्वपि ` श्रीनारायतरे । चतुर्युगाणां इृत्तेतद्रापरकणि्ितानां . चतुर्णा 

युगानाम् } सटहसमियप्यन्तसंयोगे द्विरीया । प्वसुक्तपरकरिण। प्रयुपते योग 

निद्रामवरु्न्य स्थिते सति} पुनरनन्तरम् । प्रथमप्रबुद्धा पथमं , मगवयत्योधात् - 

पूर्वमेव भवुद्धा परियक्तनिद्रा सती { प्रायोधयत् प्रवोधितवतती । किरेति पुराण 

भ्रपिद्धियोतनाय । मगवति भ्युप न कस्यचिदपि जामदवश्या समजनीति दरी 

विवुमाद--जदितीये इति.। न वियते द्वितीयो याव् सोऽद्रितीयः तल्िन्, 
अद्वितीये । भगवति पसुते सति सर्वेऽपि प्रसुम; बमूवुसधिय्थः ॥ 



दशकम्-८] जगर्खण्िवकास्वर्णनम्। ७५ 

एवमहरारम्मे प्रबोधितस्य भगवत! कृत्यमाह-- 

विब्य च स जरगर्भशायिन् विलोस्य शोकानसिरान् अरीनान् । 
तप्वेष श्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेश ददाथ दटिम् ॥ ९ ॥ 

विद्येति ॥ दे जरगर्मशायिन् विधेद त विवुष्य मसिलन् 
खोकान् प्रडीनान् बिरोक्य दरि ददाथ च! अरस्य आवरणोदकस्य गर्भ 

मध्ये दते वर्व॑त इति जगर्मशायी तथामूत इति भगवतस्तदानीन्तनावस्था 

पदईनपरमेतत्सम्बोधनम् । विश्वेद सोकनाथ। विबुध्य योगनिद्रा परित्यज्य । 

अलिलान् सर्वान् । लोकान् सुवनानि । प्रीनान् त्वयि विर्यं प्रा्ान् । 

विलोक्य दष्ट । ददाथ दत्तवान् । ननु विरीनाना छीकाना कथ दयैनसम्मव 

इत्यत भाह--सृक्षमासतया निजान्त स्थितेषु तेषु एव इति । सृक्षमासतया 
कारणरूपेण । निजान्त स्थितेषु स्वस्यभ्यन्तरे वर्तमानेषु । तेषु रेकु । शछ्षष 

रूपेण स्वोदरे वर्तमानेप्वेव रोकेपु दृटिं दत्तवान् } नान्तरेतयेवकारा्थं । स्वोद 
राभ्यन्तरे कारणखूपेण विचयमानत्वाह्लोकाना दरखेनोपपपिरिति भाव ॥ 

अथ नामिष्डष्वारा भगवत प्रपश्चसृिभकार वर्णयितुमुपक्रमते-- 

ततस्त्वदीयादयि नाभिरन्धादुदश्चित किञ्चन दिव्यपद्मम् | 

निलीननि्शेपपदार्थमालासक्षपस्म भकुलायमानम् ॥ १० ॥ 
तत इति ।॥ अथि तत॒ त्वदीयात् नामिर्रत् किञ्चन दिव्यपद्मम् 

उदधितम्। अयीर्यनन्तर विधे इति पूर्वस्मादनुद्स्य योजमीयम्। तत विरोक 

नानन्तरम् । त्वदीयात् त्स्सम्बन्धिन । नाभिरन्धात् नामिसुपिरात् । किशन 

अनिर्वचनीयमव्यदूयुतम् । दिव्यपद्म दिव्यभकाशावटुरत्वात् सत्त्वमय पद्ममर् 

विन्द् ¡ उदश्चितमुदमूतम् । मगवत्नामिकमलम्थ विरेपमाह--निरीननिददोप 
पदार्भमालासक्षेपर्यं सुकटायमानमिति ! निरीननिद्धोपपदार्थमालामक्नेपररप निरी 

माना चयि खयमुपागताना निद्छोषाणा समम्ताना पदार्याना जीवतदुपमोम्याना 
यस्तूना माडा समूहस्तस्य सक्ेप॒सूमरूपेणावस्यान तदरूपम् । निदरोषमप 

चीजसर्पपमिव्यथं ! सकन्यमान सुदुखवस्ययां स्थितम् ॥ 



७६ * जऋरा्यणीयम् [स्कन्धः 

मगवतताभिकमल्मेव वर्णयन्नाद-- 

सदेतदम्भोरुटढदमरं ते फठेयरात्तोयपये प्रस्दम्। 
यरि्िरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वथामभिर्ध्वान्तमलंन्यङृन्तद् ॥ ११॥ 

तदेतदिति ॥ तत् पतत् अम्भोरुदङदमं ते करात् रोयुपये प्रं 
बदिः निरीं पस्तिः छुरद्धिः स्वथागभिः ध्वान्तम् अं न्य्न्तत् । तत् जयत्का 

रणत्वैन प्रसिद्धम् 1 एतत् अनुपदमुक्तम् । अम्भोर्दवुददमस्म् सम्पोद्दस्य 

छरविन्दस्य कुदमरं सुकुखम् । ते तव श्रीनारायणस्य । फटेवराच्छरीरात् । तोय 

भर प्रसितो जलछादृतत्वाजलाम्यन्र वेत्यर्थः } पररूढमशृतितमू । बहिः जठमति 
कम्य बहिभगि। निरतं निर्गतं सत् । परितः सर्वत.। सुरद्विः भकाशमामैः { 
स्वधामभि, स्वस्य धाममिरदीतिमि- । ध्वन्तमन्धकारम् । यटमव्यर्थम् । न्यृन्तव् 

दूरीषकार } अन्धकारं दूरीकुवदेवोन्मीख्विममूदिलरथः ॥ 

एवे मगवन्नामिकमरुमुवण्यानन्तरे तसन् पूरवकल्पावसने भगवति निरीय 
असुत ब्रह्णः परादुर्माबमाद--- 

सफुषटपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भयद्रर्यृते सरोजे । 
स पशजन्मा पिधिराविसयसित् स्ययंगवुद्धाखिठवेदराशिः ॥ १२॥ 

सफुष्ठपलन इति ॥ संङुखपते नितरां विदिते मबदररयधरते प्ति सरोजे 
~ स पद्मजन्मा विधि. आविरासीत् । संङ्छानि सम्यग्बिकसितानि पाणि दखानि 

भिप्तसिन् संफुपत्रे। नितरामदयर्भ्। विषिते सपतामान्यतवाद्विस्मम 

जनके । मवद्वीयधृते मदत ईश्वरस्य वीर्विण योगिशवयेण धूते मतिष्ठिते। एतानि 
विदोपणामि मगवत्भिकमरुस्य प्वलपकीर्तरपरराणि ) सस्मिन् पूर्वोक्ते परेजे 

कमले । स. यो भगवति निरीय दिनादसाने निद्रासुपगतः। पदमजन्मेति विषे 

नमरान्तखदर्धनपरम् } पान्न यस्य स इति व्यधिकरणयहुवीदि.। पये प्राुमूत 

लाद पद्मजन्मेति भसिद्ध इत्यर्थः ! विधिरग्ा आविरासीत् यार्न ! अक्षणः 

सर्गहतामाह-- स्वयभवुद्वाखिलवेदराशिरिति! स्दयणुपदेदां विना द्ध. शब्दतः 
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अर्थतश्वापिगततः अखिलाना समस्तानां वेदानामृग्यनुस्सामाथरवाह्यानां राशिः 

समहो यश्य सः। सर्व इत्य्थः॥ 

एवं मगवन्नाभिकमले बर्ण. पादुरमाबमुपवरण्यानन्तरे मा्थयते-- 

अस्मिन् षरर्मन् नयु पाद्मकल्पे समित्थयुत्थापितपद्नयोनिः। 
अनन्तभूमा मम रोगराशीन् निरुन्धि याताखयवास विष्णो ॥ १३ ॥ 

अस्मिनिति ॥ ननु बातारयवास परात्मन् विष्णो अमिनु पाद्मकल्पे 
इत्थम् उत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा तं मम रोगरादीन् निरुन्धि । नन्वित्या 
मन्त्रणे । वातालयवास गुख्वायुपुरवास । परासन्. परनरस्वरूप । ईत्यमनेन 

प्रकरेण ! उद्यापित प्रकाशित. प्मयोनिर््रहया येन स॒ उत्थापितपद्मयोनिः | 
अनन्तोऽपरिच्छिन्नः भूमा महिमा यस्य सोऽनन्तमूमा । ममानन्यशरणस्य | रीग 

राशीन् सेगाणां नाद्यानामाभ्यन्तराणां च रारीन् समूटान् । मिरन्धि निवारय ॥ 

च दति धटय-जग्टष्िपकारयमेनम् 

अष्टमं द्राकं सग्रिकम् । 

नवमदकम् ॥ 

एवं पादमकल्पे व्रण. प्रादर्मायमुपवण्यानन्तरं त्य प्रसि वर्णपितु 

शग्मते-- 

स्थितस्स कमरोद्धवस्तय हि नाभिषटैरे 
तः स्विदिदमम्बुयददितमित्यनारोकयन् । 

चदीक्षणश्वृहलाद् प्रतिदिं िषतानन- 
धतुर्बदनताममाद्रिकमदष्च्छयम्बुजाम् ॥१॥ 



5 नार्यणीयम् स्कन्ध -द 
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स्थिर इति 1} तव हि नाभिषकरदे प्थित स फमरोद्धव च्छुरवदन 
तामगात् । तव श्रीनारायणस्य । हीति वाक्यारद्कारि । नाभिपहकरुदे नामिकमर 

क्िकायाम्। स्थित वर्तमान । स॒पूर्योक्त । कमरोद्रव रह्मा । चलारि 

मदनानि मुखानि यस्य॒ स॒ चतुरददन्तप्य मावत ताम् । अगाद् भाप 1 
वदनकमरानिं विरिन्ि--विकसदषटच्छयम्बुजामिति | विकसन्ति उन्मीरि 

। तानि अष्टौ दृषटम्बुजानि नेवकमटानि यम्यास्ताम् । चतु्वंदनवापा्तौ दु 

माहू--तदीक्षणकुतूहलत् भिदि विदरतानन ईति । तदीदणवुतृटैखाव् तस्य 

कमलोसतिस्थानस्य रक्षणे अवोकने वुतृहराष् कौतुकात् दिदि दिशि प्रति 
दिशम्] चतुर्यु दिश्य । विवृत विविरितमानन सु येन सं॑व्िदृतानन 
सन्! जम्बुनोसतिस्थानावलयेकनकफरतुके टे म्रदीयनाह--इति अनारोफ 

यत्निति ) इति इ्येतदित्यथ । अनाटोकयन्नपदयन् 1 इतिराव्दारथ विष्रणोति-- 

इदम् अम्ुपी कुत तदुदितमिति । इद ददयमानमम्बुनेम् । अग्बुाविकार्णेवे। 
कुत॒ कप्मादधिष्ठानात् । ब्विदिति वित । उदितमुसत्नम् ) मगवना 

भिकमल्कर्दिकामध्ये वर्दमानस्य ब्रहमणशचतुषुं॑दिष्च॒युगप्क्षणकौतुे सति 
चत्वारि वद्नकमलानि प्रादुससतित्य्भ ॥ 

महाणरिषूणितं कमरे तत् केषर 
” विोक्य तदुपाभय तय तलुन्तु नारोर्यन् । 

क एय कमलोदरे मदति निस्सहायो ह्यद 
त" स्विदिदमम्बुज समननीति चिन्वामगाद् 1 २॥ 

महाणैवेति । अत पूर्वस्मात् शोकात् कमरोद्भव इत्यनुवृरय मोजनीयम् 

कमशेद्धव इति चिन्तामगात् । इति अनेन प्रकारेण । अगात् प्राप । चिन्ता 

प्रफारमाह- महति कमरोदरे मिस्सदाय णक अह हिक, इदमम्बुज वुत 

शित् समजनि इति ! मदति विदाटि। कमलोदरे कमररुूर्णिकामन्ये 1 

निस्सहाम सहायरटित } वर्षमरान इति रोष । दिस्वर्भे। क कीट । 

इद् दृश्यमानम् । अम्बुजे कमखम्। वुन कप्मादथिष्ठानात् } सिवदिति विके । 

समजनि उलन्तम्। विन्ताया देवमा -- मदार्णद्विषूर्थित केवट तत् पमर 



} 
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भेव शिलेवय तदुपाश्रयं तव ततुं तु नालोफयश्निति ! महाणैवविषूणितं महये 

कीगूय वतमाने अर्णवे सुद्र मिषूरणितं कम्पितम् । केवस्मेकम्। तत् पूर्वोक्तम् । 
कमरे पद्मम् । एवकरिणान्यस्य व्यवच्छेद | विलोक्य दृषट्। तदुपाश्रय 

स्त्य कमरस्योपाश्यमपिष्ठानमूतम् । तव श्रीनारायणस्य | तर्त शरीरम् । नारोकयन् 

अपदयन् ॥ 

पुनश्चैव निश्चितवानिप्याद-- 

अ्रप्य हि सरोष्दः फिंमपि कारणं सम्भवे- 
दिति स्म कृतनिशयस्म खद नारर्धाध्यना। 

स्मयोगमरषि्या तमवरूढयान् प्रौदधी- 
स््वदीयमतिमोदन न त॒ कलेवर द्श्वान् ॥३॥ 

अघ्रुप्य रीति॥ स ख इति स्म इतनिश्चय। स म्रता। 
खल्िति ववं । इति स्म अनेन प्रकारेण । कृतो निश्चयो येन स कृतनिश्चय । 

निधितवानिवयर्थं । इतिशव्दा्थमाह--मुप्य हि सरोरह किमपि फरण 
सम्भवेदिति! अमुष्य मदधिष्ठानमूतस्य ! हीति वात्यारङ्षरे । सरोरुह कमरुस्य । 
करमपि किचित्! कारणमधिष्ठानम्। अधस्तादिति भाव । सम्भवेदि्यत 

सम्मावनाया रिङ्! केनचिव् करणेन सता भव्रतव्यमिरेयम । एवे निशित 
चतो ब्रह्मण प्रवृत्तिमाह--नाररन्भाध्वना समवरूढवानिति । नाररन्धराध्वनां 

नारस्य क्मरनारस्य रन्धं सुपिरमेवाध्या मार्मस्तेन । समनर्ूढवान् अवरोहण 

छृतवान् । कथमस्यायमुपायवोध समभवदित्यय आह -प्रौदधीरिति । श्रीद 

उदापोहनिपुणा धीतुद्धि्वप्य स । ननु बुद्धिसाम्यं सत्यपि कथं सुक्षमरन्भ 
भवेशस्सम्भवेदित्यतं जाह--स्वयोगवटवियया इतिं । योगवरुं तपोरम् । 

बिद्या भतमज्ञानम् ¦ योग्ररुसहिता विया योगवरविया स्वस्य ्योगवलविया स्व 

योगवरूबिया तया । तपता विद्या च प्रततधरवतयां अतिसृक्षमदारीरे भूत्वा 

तत्सयोस्हनारर्य भविष्वानित्य्- । एवमपि न मिद्धं वस्य समीषितमित्याद-- 
स्वदीयं कठेमर तु न दृ्टवानिति । त्वदीय स्त्सम्बन्धि कल्धरं दित्यमङ्गटगिप्र्म्। 

॥ 
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न इष्टवान् गे ददी । भगददिभ्यमङ्गटविमरहस्य विशेषमाद--अतिगरोहनपिति 1 
अतिशयेन अगन्मोहनेमित्य्थ ॥ ध 

त्तः सकरनारिकावियरमार्गगो मार्मयन् म 

प्रयस्य शदवत्सरे किमपि जैत्र सन्द्ध्वान् 1 +“ 
निश्व्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः 

समाधिवलमाधये भवदयुग्रहैकपरषी ॥४॥ 
तत शति । तत॒ सकटनालिकाविवरमार्मय भार्यम् शतवःसरं परय्य 

किमपि न सन्दष्टवनिदे। तत इत्यनन्तरं स इति पूर्वममादनत्य भोजभीयम् । 
तत एकस्यां नाटिकायां मगवद्रवेपणानन्तरम् । स ब्क्षा | सकलानि सम 
समानि नाङिकाविवराणि नारुरन्धाण्येव मर्गाम्तान् गच्छतीति सकटनाशिकाविदर 
मार्मग | मार्गयन् गवेषयन्। दतवत्यरं दिव्यसवत्सराणा शतम् । भल्यन्तसंवोगे 
द्विदीया । मयस्य भयास छवा । किमपि क्िशिदपि। न सनवान, न ददद! 
एवकारोऽयोगव्यवच्छेदार्थं । फमरनारेस्य वहुरन्भत्वादेकेन र्मेणवेर्दयान्विप्य 
अद पुनरन्येन पुनशवन्येने्थेवं्रकरिणाठन्दितो भूतया दिष्यसवत्सराणा दातं यत 
मानोऽपि न किधिवप्यदा्षीदिव्यथं । णवं लौसिकन्यापरेणानवापतकामस्वपथपति 
मारमतेत्याह--मिषत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधी समापिव्रलमादपे इति। 
निदृ्य फमरनारसन्रात् भदिरनर्गत्य । कमलोदरे फमटक्णिकायाम् } सुख 

निषण्ण सुखेन निषण्ण उपविष्ट 1 पतच यमनियममाणायामप्सयादाराणामुष 

लकणम्) एकापरा मगवनस्तठदवयवेप्वददिता बीरबुदधिर्मम्य स॑ एकामधी । 
अनेन धारणोक्ता ! एतथ व्यानस्याप्युपग्क्षयम् | समापियं समाधे सवि 

कल्पकस्य निर्विकट्पकम्य् च बर परिच्युति विना दीरषक्लरावम्थानम् 1 आद्ये 
इृतवान् 1 ननु किमर्भनेव हनदानिति चेवनराद--मवदनुपररैकाप्रदी इति । भव 
तोप प्ठैकम्मिलाप्रदोऽभिरपोऽम्यम्तीति मयदनु्ररैकाप्रदी 1 

एवं तप स्थितौ मरता मगवन्तमद्राकषीद्रित्याद-- 

शवेन पपिपत्सरश्टसमाधिगन्पोष्टम- 
तपबोधपिपदीषृतसम खलु पद्निनीसम्मयः { 
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अद्श्चरमदूतं तव हि स्पभन्तरैशा 
श्यचषट परितधीर्थजगमो्गमागाश्रयम् ॥५॥ 

जलतेनेति ॥ सः पदिनीसम्भवः खलु तव हि सूं परितष्ीः' अन्तर॑शा 
व्यचष्ट । सः पूर्वोक्तः । पर्मिनीपम्मवो ब्रह्मा । पस्विति सथं । सव ध्रीनारा 

यणस्य । हीप्यवधारणे । त्वेत्यथ । रूपं -दिन्यमङ्गरुविग्रहम्। परिठिश 
सन्तुष्टा धीर्ुदधि्॑स्य सः परती: । सन्तोपातिदायेन परव्च इत्यर्थः! सन्त 
ईशा भगवताऽनुमृहीतेन दिव्येन चष्चुषा । व्यचष्ट दष्टवान् । यवप्यत्र सन्तोषाति 

रके मगवहूपद्ौनमेव कारणम् , तथापि कार्यकारणयोः दैर्वापयव्यतिकरमेण निरदेशा 
दतिशयो क्तिभेद इति द्र्यम् 1 केचितु भ्यचत्यनन्तरे परितुषटधीरुभवदिति 
वविं यो नयन्ति । ब्रह्मणा दृष्टस्य मगवदिव्यम द्गरविग्रहस्य स्वरूपमाह---अच् 

चरम् अदूमुतं भुजगमोगमागाश्रयमिति । अदचरं पूर्वमृटम् । अदूसुतमाश्र्वर्पम् । 

सुजगस्यानन्तस्य भोगद्शरीरे तस्य भागस्तत्कल्िततस्पदेदाः आश्रयो यस्य तत् 
युजगमोगमामाश्रयम् । यपि “भोगस्मुखे छयादिभृतावदेश्व फणकाययोः' इति 

यचनात् भुजगग्रहणमनुपयुक्तम् › तथाप्यत्े विरोपपरतया सुजगग्रहणस्य सार्थकलमि 

स्यवतेथम् । ननु कथमेवंविधस्य मगवदरपम्य दशैनेऽधिकारितामुपगत इति चेत्त 

जाट--दतेन परििस्सरैः दटसमाधिवन्योहसल्मवोधविरवीत्ः इति । परिवि्सैः 
दिव्यसंवत्सरैः। नन्वत विरेपणविगेप्ययोस्समानटिद्गवचनकल्वनियमात् दतेने 

प्यप्य॒ पररिवत्सरैरित्येतद्धिकोपणत्वनुपपरिरिति चेत्र, वरिदोषणविरोप्ययोर 
सर्वत्र समानेरिद्गवचनकतवनियमः, किन्त्सति विरोषानुश्चासने समानरिङ्गवचन 
कत्वमित्येव। अत एव दारान् भदुवक्लिलेकजननीं बन्दे गिरं देवाम्" 

इस्यादौ दाराक्षतखाजानां बहुलश्च' इति रि्गानुश्ासनसूप्रेण दाररब्दस्य सत्व 

मेकवचनत्वं वा न सम्मवतीति पुवं वहुवचनत्वं चोपपयते । एवमेव भऱतेऽपि 
विशत्यायास्सदैकते सर्यास्संस्येयमख्ययोः' इस्यनुदासनात् शतेनेत्येकन्वं नपुंस 

कल्यं च मानुपपन्नमिति ध्येयम् । ददसमाधियन्धो्टतसयोधविदादीसत दृदेन अन्त 

रान्तरा परिच्युतिरदितेन समापेधितैयाग्रचम्य बन्धेन प्रथनेन उद्रमता प्रादर्मूतेन 
परमोधेन प्रछेन बोधेन । योधे प्र्षश्च ष्याचृष्येयध्याममेदमावनामावदरैकास्य 
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विधे बरमन्। अक्षतामनषायिनीम्। सुवनत्तेयीरचमदष्षता शुवननरयीरचने जगति 

सयनिर्मणि दक्षता प्राप्यं] लमत्व प्राप्नुहि} मदनुप्रह ममानुपरहम् । 
जगनिर्माणवरिषौ ययदहमनुगृदामि, तचदिव्यर्थं । गृहाण गरृीप्व ¡ मूय च पुन 

रपि । अदयुत्कटा अतिश्चयिता । अत एवासिरसाधनी यदिच्छति, तेम्यानाया 

सेन निप्पाद्यित्री ! भक्ति परेमप्ररर्षरक्षणा । चकारस्समनचये । मवतु जायताम् ॥ 

एवमनुगर्र मगवति तिरोहिते वेधस प्रृतिमाद--- 

श्त कृतपास्वतः स खट दिव्यसवत्सरा 
नयाप्य च तपोबल मिल च पूर्वाधिकम् । 

उदीक्ष्य पिठ फभ्पिति पयसि पङ्कज पायुना 
भयद्लमिजुम्मितः पवनपायसी पीतयान् ॥९॥ 

शतमिति तत स सठ दात दिव्यसवत्सरान्. ृततपा पूरवापिफ 
तपोवरु मतियर च अवाप्य पदन प्यति वायुना फम्वितसुदीकष्य पवनपाथसी 

पीतवान् किर ] तत॒ वरटामानन्तरभ्। स रपरा शतमित्येकतवारुपपति 
पूर्वता । छत चीर्णं तपो येन स॒ छता । पूर्धि पूर्ममादुमिकम् | 
मतिबल वुद्धिसामय्येष् ! अवाप्य प्राप्य } पज स्वापिष्ठानकमटम्। प्रयति 

एकार्णवे । वायुना तकालीनेनादुत्फटेन वातेन कम्पितं चरितम् | उदीक्ष्य 

दृटा ! पवनो वातश्च पाथो जलघेनि पवनपाथसी । पीतवान् न्यपिपत् । पटिति 

घातीयाम्} ननु कथ ब्रह्मण पकार्णवजरादिषानसामध्यं जातमिति वेठताद-- 

भवदरभिजुम्मित इति। भवानेव मर भवदव तेन विजृम्मितो धर्पित 
सन्. 1 शवर भे चैवुष्टस्तव च जगता चापि सबलम्" इति प्रहादुचचनात् ॥ 

नेद्रणक्षिलेकरखिपकारमाद-- 

त्व कृपया पुनः सरम्तिन तेनैयस 
प्रररप्य युवनत्र्थीं प्रयते प्रनानि्भिदौ । 

तथाग्रिधदपामरो गुरमर्दयुरधीश्वर 
चमा परिपाहि मां युर्दयोधिर्दरीषधिवैः ॥ १०॥ 
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“५ तवेति || सः पुनः तव छया एव तेन सरंसिजेन` एव मुवनत्रयीं 
भरकट्प्य प्रजानिर्मितौ प्रवते ! सः बरह्मा । पुनरनन्तैरम् ¡ त्तर धीनारायणस्य । 

कपया करुणया । हेतौ -वृतीया ! तेन स्वाधिष्ठनेन । सरसिजेन पनेन ! 
वनतेयौ भुवनानां ल्या त्रितयम् |` मूरुवःस्वरिति दीन् रोकानिलयर्थः । 
भरकरप्य॒चखष्् । -जयमर्थः--अतरवितट्तर्तखातरमहातखरसात्तलपाताखानां 

सप्तानां मूोकेऽन्त्ावात्, महजैनस्तपस्सत्यमियेतेषां स्वरेकिं । चान्त्माात् 

तिलोकयक्षः कथ्यते! तच नाभिकमलं द्विपा विभज्य चतुर्दशर्लोका 

मकल्पयुदिति । प्रजानिर्मितौ प्रजानां ञमाड्यमाद्एतारतम्थेन त््टोकयोम्यानां 

जीवानां निर्मितौ ररीरविरचनायाम्। प्रवृते गृतोऽमूत्। अथ मार्थयते-- 

दे गुरुमरुलुराथीश्वर तथाविषङृपामरः लं गुरुदयोकषितेः ` ईरितः, सोय" मा 
परिपाहि इति। युर्मरयुरायीश्वर युरवाधुषएरनाय १ तथाविधः ताटञ्चः-। सवेजन 

विषय इव्र्थः। पामर. कस्णातिदायो. यस्य सः तथाविधपाभरः ! गुर 

दयेत युन्या घनीमूतया दयया कर्णारसेन उक्ते. सिकै. दैकषतैः कटाः । 
आश्चु क्षटिति | मामनन्यश्रणम् । परिपाहि समस्तसन्तापशान्ति कत्वा जाय 
सवेवय्थः ॥ 

ति जगस्सधकार्वणेने १ 

नवमं दृराकम्र् । 

दशमदश्कम् ॥ 

- “अथ वेकुणठत्यादिमिरदमि्म्णः चषटमिदानाद--- , 

वङृष्ठ वधितवरोऽय भवलसादा- 
॥ दम्भोजयोनिरव॒जत् किल उीवदेदान् । 

स्थास्नूनि भुर्दमयानि तया तिरयां 
जासि मबुष्यनिवहानपि देवमेदान्. 1१1 
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वैहषडेति 1 ̀ हे बैङष्ठ अथ भवलपरादात् वरितवरः-अम्भीजयोनिः 
जीवदेहान् धनवत् फिर? वैकष्ठ विकुष्टनिट्य यथ् यनन्परम् ! भकतसारात् 
भवतः प्रसादाद्! वर्धितं बं यस्यै सः पितरः) दिवाक्मभ्यां तै 

श्य इत्यरथः! सम्मोजयोनिनिक्ा । जीवदेहान् जीवानां देहान् ‡ स्वख्वकर्मासु 
सपरमोगायतनानि शरीराणि 1 यख्थव् खण्यान्) कठति पुराणममिद्धि धोतयति। 

ननु कीदृशा तानि श्रीराणीत्यतं आह-- भूरुहमयानि स्था्नूनि तथा तिरं 
जति मटुप्यनिवहाम् देवेभेदाग सपि इति 1 भूस्टमयानि भुवि रोदन्तीति मृष्टाः 

तशुर्तागु्मादयस्तद्रपाणि । स्यास्नि स्यावराणि । तिरब्यां पटुप्षयादीनाम् । 

मनुप्यनिबहान्, मनुष्याणं निदान् समूहान्! देवभेदान् देवागो भेदान्. यकष 
क्षिलरगन्धर्यायवान्तरमेदान् { अपिस्समु्चये ॥ 

` अथ बरकषस्तामसवषिमाद-- 

मिच्यप्रहास्मिमतिरगविकोपमीति- 
र्ानदसिमिति पञ्चविधां स युष । 

उदामतामसपदाथषिधानदून- 
स्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्धये 1२] 

मिप्पाप्रहेति ।। सः $ति प्चविधाम् भञानेृचि पष्ट विदद सरदीय 
चरणस्मरणं तेने । सः ब्रम 1 इति जनेन प्रफरेण 1 पश्िधां पच्ठपकाराम् । 

अज्ञानदरसि भक्ञानकार्यम्। ष्ट निर्माय । विद्दधमै जज्ञाननिद्रवये £ लवदीय 
अरण्मरणं त्यदीपचरणगोभैवचरणाम्बोह्हयोः सरणमनुचिन्वनम् । तेने शत 

वान्। इतिरन्दार्यमाद--मिष्यामहास्मिमतिरागप्िकोपमीतिः इति! आलनोऽ 

न्मतयेन भपश्स्यास्ितयमतीतिर्िथ्यमहः । ररीरादाबदम्ममामिमानोऽस्मिमतिः । 
उपमग्युद्धया धनादिष्विच्छा रागः 1 धनायपदर्तरि श्लेषो पिकोप;। उपमोम्य 
पदार्थानां व्ययनाशायुखेया जनितं भयं भीषिः 1 मिच्यग्रदोऽम्मिमती रागो 
दरिकोपशचेदि गिष्यमरदास्मिमपिरागविकोपाः तस्सदिता मीतिर्मिप्मग्रद्यस्मिमवि 
शागविकोपभीतिः। ब्रहणो भगवधरणप्मरणे हेदमाद--उदामतामसप्ार्थविधान 
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दूनः इति । उदामानां भमूतानां तामसपदार्थानां केवरतमोगुणकार्याणां मिध्या 

अहादीनां विधानेन निर्माणेन दूनः श्षीणमानसः; सन् ॥ 

भगवच्वरणस्मरणेन विशु्रस्य ब्रह्मणः प्रदृतिमाह-- 

~ ताबत् ससज मनसा सनकं सनन्दं 
भूयः सनातनयुनिश्च सनत्डुमारम् 1 

ते ुषिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाना- 
स्त्वतपादभक्तिरसिका जगृहु वाणीम् ॥ ३ ॥ 

तावदिति ॥ तावत् मनसा सनफं॒सनन्दं मूयः सातनपुर समक 
मारं च सर्म । तावत् यावद्वगवचरणस्मरणेन विशद्धोऽमूदावदिव्य्थः । 

त इति पूर्बस्मादनुदृत्य योजनीयम् । सः बरहा । मनसा चेत्ता । भूयः पुनः। 
ससज चष्वान् । ते त॒ तेन खष्िकर्मणि नियुज्यमानाः ' वाणीं न जगृहुः । 
ते सनकादयः । तुर्विरोषे। विरोपमाट--बाणीं न जगरहुरिति। तेय जद्मणा । 
सृष्टिकर्मणि सषटिख्पे व्यापारे 4 नियुज्यमानाः परेसाः। वाणीं ̀  व्रण आज्ञा 
वचनम् । न जगृहुः ना्ीकृतवन्तः। अत ष्दैतुमाह--त्वसादभक्तिरसिकाः इति! 

तत्पादयोस्त्वचरणाम्भोरुहयोया भक्तिः प्रेमरक्षणा तस्यां रसिका दच्छावन्त सन्तः। 

ारीरादिबन्धकारणं स्िकरम॑नैच्छन्नित्यय. ॥ 

अथ शीराङ्करस्य प्ादुर्मावमाद-- 

तावद् भ्रकोपष्ठदिते प्रतिद्न्धततोऽस्य 
भ्रूमध्यतोऽजनि मृडो भवदेकदेश । 

नामानि भे इर पदानि च हा विरि 
त्यादौ रुतेद क्लि तेन स स्द्रनामा ॥४॥ 

तावदिति । तावत् उदितं प्रकोपं मतिरन्थतः भस्य भ्रमध्यतः भयदेक 
देदाः शरदः अजमि । सावत् यदा सनकादयो निजाचोलद्ने धङरस्तदेरयरथ; । 

उदितम् उसपननम्। प्रकोपे प्रं फोपम्। प्रतिरन्यत' धिया निच्छतः 1 भ्य 
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र्षण 1 भ्रमध्यत श्ुवोमध्यात् । मबदेकदेश मवत प्फकदेश पकी । 
मृड॒ श्रीशङ्कर } अरेनि जात । श्रीा्करप्य श्दरपदवाच्यत्यै कादृणमाद--- 
तैन स रुद्रनामा किल इति) तेन तस्मात् कारणात्। स॒ शीङ) 

सनामा सदरास्य ! किलेति परतिद्धौ । ततदार्थमाह---इति भादौ ठरौद हृति 
इति अनेन प्रकरेण † आदौ प्रथमम् सरोद रोदनं कृतवान् । इतिरन्दा 
माद--हा विरि ते नामानि पदानि च दुरे इति। विस्व ऋन् 1 

मे मम | नामानि नामघेयानि! पदानि स्थानानि । इर विधेहि ॥ 

1 एकादद्ाष्यवया च बिभिन्नस्प 
रुद्र विधाय दयिता वनिताश्च दत्वा । 

तागिन्त्यदच च पदानि भवत्पुचैः 
श्राह प्रजाविरचनाय च सादर तम् ॥५॥ 

एकादरेति ॥ अव्र मिय्यामदेत्यत॒स इत्यन्य योजमीयम् । स 

च मवसणु्र रुद्रम् एकादद्याहयतया विमिन्नरूप विधाय दयिता वनिता 
च दत्वा तावन्ति पदानि च अदत ! त सादरं प्रजाविरचनाय प्राह च} 

स ज््या । चर्थे । भवत्पणुन्न भवता प्रणुन्नं प्रेरित । एकादश आहृयामि 

नामानि यस्य स काददाहय , तस्य भाव एकाददराहयता तया 1 श्दस्य 
आयान चैकादश्च । भन्युर्मनुमहिनसो महान् दिव "ऋतुष्वस ¡ उग्ररेता भव 

फरो वामदेवो धृततरत ।" इति भागवतोक्तानि वेदितव्यानि] विभिन्नानि 

स्पराणि यस्य स विभिन्नर्पर तथाविधम् 1 विधाय ङ्वा] देविता. प्रियतमा 1 

वनितां क्षि । शवीईृतिस्दानोमा च नियुत्सरिरितयम्विका। इरावती सुषा 
दीक्षा ॥ इति मागवतोक्ता एकाद सियश्च दत्ेत्यर्थं । तावन्ति ् हदिन्दियाण्य 

सु्येमवायुर्जल मद्री}. सूर्यथन्दस्तपशैदः इये्यद्य भयदानि \ 
पदानि स्थानानि ) रदत दत्तवान्) त रुद्रम् । सादर सम्मानसदितम् । 
एतच क्रियाविदोषणम् } तेच्छन्दार्यविशेपण घा । भ्रयविस्यनाय भजाना विव 

नाय निर्माणाय} स्वमा धीडत्यादिषु छवायुतलादयितुमि्य्ध । भाद न्ययुङ्क्त 1 
अकारस्सपुचये 1 
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सदराभिचुट्मयदाहतिदसद- 
सम्पू्यमाणुबनत्रयमीवचेताः । 

मामा प्रजाः छन त्पथर भङ्कलपि- 
त्याचष्ट ते फमलभूर्मवदीरितात्मा 1 ६ ॥ 

सद्राभिवृरेति ।॥ कमरमः मबदीरितासा तम् इति आचष्ट । कमलभूः 
मरं्ा । भवता ईरिति. भरचोदित, आसा मनो यत्य सः मवदीस्तिता । तें 

शद्रम्। इति अनेन प्रकरेण । आचष्ट आख्यातवान् । रईतिदान्दार्थमाहद-- 
से मामा मनाः दज, मङ्गलाय तपः चर इति) मा मेति द्विरुक्तिः समर 

मात् । चन खषटिं कुर ! मङ्गलाय शमाय । जत्र हेतुमाह--स््रामिवषटमयदा 
कतिस्द्रसष्ठसमपूर्यमाणसुवनत्रयमीतचेताः इति। स्द्ेणामिखै. स्वखीपूयादितैः 

मयदाृतिमिरभय्रस्वरूपै रुदरसदै स्ाणां सैः समूरैः सम्पूरयमाणां सम्यक् 
पूर्यमाणं यत् सुवनतयं तस्मात् भीतं मयाकरान्तं चेतो मानसं यस्यस ॥ 

एवं द्रस्य मादुर्माबमुपवर्यानन्तरं मरीच्यादीनामुसतिमाह-- 

तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरति- 
स्तत्रार्धिगः फतुपरुनिः पुखदः परस्स्यः । 

अङ्गादजायत भगु वसिष्ठौ 
श्रीनारदश्च मगयन् भवदर्परिशातः 1७॥ 

तस्येति !॥ भय तत सगेरसिकंस्य तम्य अङ्गाद् मरीचिः अग्र, अङ्गिरा. 
फतुमुनिः पुर्दः पुरस्य यगु: वतिष्ठदकौ च मवदद्प्रिदासः चीनारदः च 
अनायत । अथ रुद्रस्य तपश्वरणाय तपोवनप्रवेश्चानन्तरम् । त्र तम्मिन्नयगरे 

सर्मरिकस्य सर्गे चिफर्मपि रतिकस्य सामिलापस्य { फं स्द्यामीत्येवं 
चिन्तयत इत्यर्थं } तस्य रदश. अङ्काच्छरीराव् 1 मदददूग्रिदास मवतोऽद्ि 

दाद एदारदिन्दयुषर्णपरः । यीनारायणम्य पदान्ययेोर्दाफिऽहमरित्यमिमन्यमान 
ह्यप.। अजाद जाताः! जयमत्र विवेकं --मरीषित््॑णो मसोऽनायत ! 
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ज्षण । भ्रूमध्य श्ुवोरमध्यात्। मवदेकदेर मवत ॒पकदेदा पक्षा । 
मृद श्रीशं । अमति जत ! श्रीदद्रस्य रद्रपदवाच्यले कारणगरह-- 

तेन सष स्दरनामा फिर इदि। तेन तस्मात् फारणात्। स भरीश् । 

सद्रनामा स्वास्य । किठेरि प्रतिदधौ । तलदार्भमाद--इति मादौ स्रोदं इति | 
इति अनेन प्रकारेण । घादी प्रथमम् 1 रोद रोदेन एतवान् । इतिषब्दा 
थमाट--दा विरिथि ते नामानि पदानि च कुह इति) विस्थि ऋऋन् 1 

भे मम} नामानि ामयेयामि। पदानि स्थानानि ! इर रिपेहि ॥ 

एकादशहयदया च बिमिन्रस्प 
सद्र विधाय दयिता यनिताश्च दत्वा । 

वन्त्यदत्त च पदानि मयत्णुनः 
राद प्रनाविस्वनाय च सदर तम् ॥ ५ 

एकादशेति | अत्र मिच्याभरदैत्यत स॒ इयनुदृत्य योजनीयम् । स 
च भवसणुन्न र्द्रम् एकांदशचादइयतया विंमित्तरूप विधाय दयिता वनिता 
च दत्वा तावन्ति पदानि च अदत्त । त सादरं प्रजावित्वनाय धराद च| 

स तरका । चस््थे। मवत्मणुत्त भवता प्रणुत्न प्रेति 1 एकाद आहृयामि 
नामानियस्य स एकदद्चाहय , तस्य॒ मवि एकाददाहयता -तया । स्द्रस्य 

आहयानि चैकादश । शन्युमन्महिनसो महान् शिव ऋ्ुध्वज ! उग्ररेता भय 
वेरो वामदेवो धततरत ।' इति भागयतोकतानि चेदितव्यानि। विभिन्नानि 

स्पाणि मभ्य स॒ विभित्तङ्प तथाविधम् । विषाय इता] दयिता. प्रियतमा । 

अनिता क्षिय । श्वीृरिरुदनोमा च नियुत्सर्पिरिकम्विका । इरावती सुपा 

दीक 1 इति मागवतोक्ता एकादश स्यश्च दतवेत्यर्थं } तावन्ति "हदिद्धियाप्य 
ु्योमवघुरिरजर गदी । स्॑श्दरप्तपशैवः इत्येकादश मागवतोक्तानि। 
पदानि स्थानानि । अदत्त दवान् । त स्द्रम् ] सादरं सम्मानसदितभ् । 

एतश्च ज्रिशविरेपणम् } तेच्छन्दार्थदिदपण दा } प्रजाविरेचनाय प्रनाना विर्व 

नाय निर्माणाय ! स्वमार्ोलु धीृत्यादिषु सुतानुयादवितुमियर्थ ¦ पाद न्ययुङ्फ 
कारस्सचये ॥ 
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रद्रामितृ्टमयदाहृतिरसद्क- 
सम्पूयंमाणुबनत्रयभीतवेताः ! 

मामा भजा चज तपथर मङ्गरये- 
त्याच तं कमरभूरमवदीरितात्मा ॥& ॥ 

रुद्रामिदुेति ॥ फमरमूः मवदीरितातमा तम् इति आचष्ट ! कमरमूः 
त्सा भवता ईरित. प्रचोदित आत्मा मनो यस्य स. भवदीरितामा । सं 

शद्रम्¡ इति अनेन प्रकारेण । आचष्ट आस्यातवान्। इतिशन्दा्थमाह-- 
त्वे मामा प्रजाः खज, भङ्गाय तपः चर हति! मा मेति द्विरुक्तिः सम्म 

मात् । सन सिं मुरु ! मङ्गलाय शमाय । अत्र देतुमाह--रदरामिखष्टमयदा 

हृतिस्द्रक्चसम्पूरयमाणमुबनवयमीतचेताः इति। ददरेणामिखैः स्वलीपूतादितैः 
भयदाहतिमिर्मयकरवस्पै रुद्रस्वै सद्राणां सैः समैः सम्पूरयमाणां सम्यक् 
पूर्यमाणा यत् सुवनत्तयं तस्मात् भीतं भयाक्नान्तं चेतो मानसं यस्य स. ॥ 

एवं शस्य प्ादुर्भावसुपवर्ण्यानन्तरं मरीच्यादीनामुसतिमाद-- 

तस्याथ सर्मरतिकस्य मरीचिरति- 

स्तत्राह्धिराः कतुपुनिः पुरः पुरस्त्यः । 

अङ्गादजायत भुगुध वमिष्टदी 
श्रीनारद भगवन् भवदर्पिदातः ॥ ७॥ 

तस्येति ।॥ भय तव सर्गरसिकस्य तस्य जङ्गात् मरीचिः यत्रि. अङ्गिराः 
मतुसनिः पुष्टः पुरस्य भृगु वसिष्ठदक्षौ च मवद्श्षिदास्. शीनार्दः च 

अजायत । जय सद्र तपश्वरणाय तपोबनप्वदश्चानन्तरम् ! तत्र तम्मिन्नयमरे ! 
सर्गरसिष्स्य सर्गे खषटिफर्मयि रसिफस्य सामिरापम्य । कथं सक्षयामीतयैवं 
चिन्तयत इत्यथ. । ठस्य बरपणः। ङ्गच्छरीरात् । मयद्दूपरिदास मवतोऽदपर 
दास्र पादारविन्दशुष्रुपणपरः । भ्रीनारायगम्य पादाग्जयोदिोऽ्दमित्यमिमन्यमान 
स्थः! भनायत जाताः । मयमत विवेक --मरी्ितरह्मो मनसोऽनायत । 
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भर्िर्न्रात्, द्धि सखतः, ्तुमुनिः करात्, पुरो नाभेः, पुरस्त्यः कर्णाभ्यां, , 

.मूमुम्त्वचः,- थसिष्ठः ्राणात्, दक्षोऽदूगु्ठात् , नारद उत्सङ्गाचेति ॥ 

'पमादिकानमिलुजचय कर्दम 
याणीं वरिघाय विधिश्नजसस्वुलोऽभूर् । “ 

त्वद्ोधितैस्सनक्दक्यु्स्ठनै- 
रुदरोधिदश्व, ररम तमो विश्वन् ॥<॥ 

धर्मादिकानिहि ॥ अथ विषिः प्मोदिकान् कर्दमं च अमिदनन् 
वाणी विषाय अद्गनमरदूुखः अमूत् | अय अनन्तरम् । विप्रहा ¦ रष 

आदिर्येषां ते पर्मादयस्वान् 1 अभिजन् चष्टियर्थः । अत्र धर्मो नारायणश्च 
दद्षिणतः स्तनात् जजन, अधमो मृदु शनः, कामो हद, फरोषो श्वः, लेमोऽ 
धरोष्ठात्, फ्मद्छायाया इत्यादिमागतो कानि वेदितन्यानि † वाणीं सरस्वतीम् 
विधाय निर्माय} मुखत इति मावः भङ्गजसङ्कुलः कामपरवदयः शम्त् 

सरस्वती चकम दृत्यर्थः। तमः विमु्चन् विरराम च} तमः यननानम् । 
विश्वन्. परित्यजन् । विरराम रिषो बभू } वाण्यामनुरामं दृरीङव्य स्वस्य 

चिचोऽमूदिव्य्. । अन्न दैतमाद--सनकदशष्सै, , तन्न. उद्धोपित. इति । 
सनकदक्षमुदैः तनृकञैः पतै । उद्धोपितः भ्रतबोधितः! सनकादीनासुदधो 

धने क्रारणमाह--तव्धोषितै. इति । ल्याऽन्तयामितया सूर्वजनयुद्धिस्क्षिणा 
मोभितैः प्मोषिनैः ॥ 

अथ वेदादीना खिमाट-- 

वेदान् पुराणनिवदानपि सर्वमयाः 
कुवेर निजाननयणाचतुराननोऽी } 

देषु तेषु विनिधाय स समृद्धि- 
मप्राप्ुवेस्तव पदाम्बुजमाधरिसोऽभूत् ] ९॥ 

वेदानिति ॥ स. जसौ चतुरानन. वेदान् पुराणनिवदान्, सर्व्रियाः 
अपि निज्ञाननगणात् दुरवन. तेषु पत्रेषु विनिधाय सर्गदृद्धिममाप्लुवन् तव पदन्तु 



 व्कम्-०] शण्िमेदवेमेम् । षद् 

“ भाधितः अमत् । सः पा्कल्पारम्भे भगदत्ोमिकमरोसतरतया 'रसिद्धः। जसौ 

अत्र ब्राहकख्पे वर्तमानः । पाद्मकरपे वर्तमानस्येदानीन्तनाद् बहमणो भेदशङ्कान 
* दयार्मेतद्िदोमणदवयम्। चतुराननध्यतुश्खो बरहा ¡ चतुर्यु् इति सामिपायम्, 

चतुर्भ्यो शुखेभ्य ऋग्यजूस्सामाथर्वणाल्या तुरो वेदानेकैकतया चकारेति । “वेदान् 
कऋगादीन् ! पुराणनिवहान् पुराणानां निवहान् संदेषरूपान् समदाम्] सर्व 

विया; सर्वा विद्याः यपि सरववियान्तर्गत्मस्तयेव वेदानां पुराणानां च, तथापि 

श्राह्मणान् वसिष्ठमप्यामन्त्रय' इतीव प्राधान्यघ्यापनाय पएरथगुपादानमिंति द्रष्ट 

ग्यम्। ऋगादवश्चलारो वेदाः, रिक्षादीनि पर् वेदाङ्गानि, आयुर्वदादयश्चत्वार 

उपवेदाः, मीमांसा, न्यायविस्तरः, पुराणं, धर्मशालक्चेत्य्ठादशय विद्या ईति केचित्। 

ङ्गानि वेदाश्चल्वासे मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मदाखक्च विचा घेताश्च 

तर्द ॥' इत्यपरे । 'चतुरदशा्ादश वाज विचा द्वेषाऽपि सन्तीति शदांस मेधाः 
इति श्रीहर्षः। निजाननगणात् स्वस्य चतुर्भ्यो स॒चेभ्यः । एतेषां वरिवेकः श्रीमद्धा 
गवते द्रटन्यः । र्वन् विरचयन् । तेषु मरीच्यादिषु । पिनिधाय सङ्क्रमय्य | 

सर्गवृद्धि सर्ग्य सष्टिकर्मणः बरदधि वर्भनम्। जप्रापनुवन्नरभमानः । तष श्री 

नारायणस्य ¡ पदाम्बुजं पादपद्मम् | आश्रितः शरणं गतः अमूत् ] चिन्तयामास 

त्यथः | ४ 

भगवत्रादकमरस्मरणम्य फटमाह-- 

जानन्तुपायमथ देहमजो विभज्य 

सवीपुममाएवममजन्मसुतद्र भूम्याम् 1 
ताभ्यां च मातुपङुलानि भिवरधेयस्तवं 

गोविन्द मारुतपुरे् निरुन्धि रोगान् ॥ १० ॥ 

जानन्निति ॥ अथ जज उपायं जानन् दें मनुतद्रषूभ्यां विमभ्य 
सीपुंसमावम् जमजत्। अथ मगवर्मरणानन्तसम् । अनो ब्रध्ा। उपायं 

सर्गदृद्धिकौदारम्। जानन्. अवगच्छन् 1 भगवसमरादादिति मावः । दें म्ब 
शरीरम्। मनुतद्रधम्यां ममुः स्वायम्मुवः तम्य यमूटशतन्सा ताभ्याम् | मिभग्य 
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एकम मनुरूपेम अन्यद शतरूपास्वरूपेण च विमग्येतय्थैः । शीयुंतमां सी 
च प्म सुसौ ठयोरमावम् | जमनव् भाप } जय प्रकरणटुपसहरन् मायेयते-- 

ह माल्तषुरदा गोविन्द ताभ्यां मानुपकुलयनि च विदर्थयन् त्वं रेगाम् मिरन्धि इि। 
मास्तपुरेद गुर्वायपुरनाय । गोविन्द विष्णो । तम्यां मनुतद्पूम्यम् । 

भानुवयुखनि मनुष्यदंशान् । विवर्थयन् मैथुनेन वर्थयनित्यथः ! रोगम् 
माद्यानभ्यिन्रांश्चामयौयान्! निरन्धि वारव ॥ 

इति सष्टिमेदव्णेनं 

द्यम दशकम् । 

एषाददाद्दारम् ॥ 

वं मगवतः परपशचसष्टिमभिषायानन्तरं वराहवतारे वर्णपिप्यत्नादौ सद्रीम 
मूतं हिरण्यक्षोतपपितदीयदुश्चरितादिकं वर्णपिवुसपकरमते-- 

कमेण सगे परिवधंमाने श्दापि दिव्याः सनकादयस्ते | 
भवद्धिलोकाय विकृष्डरोकं श्रेदिरे मासुदभन्दिरेण ॥ १॥ 

क्रमेणेति ॥ दे मास्तमन्दिरेया सरग क्रमेण परिवषेमाने कदापि दिव्याः 
ते प्नकादयः भवद्विरोकाय विकुण्ठलोकं पेदिरे ! मार्तमन्दिरे गुस्वायुपुरनाय । 
स्मौ खकमेणि 1 परिवर्माने परितो गृद्धिमुपगच्छति । कदापि कदाचित् { दम्या 
अप्रह्ृताः। सास्िका इत्यर्थः} अनेन् विेपणेन तेषां विङुण्ठनिस्यमाप्तयपिकारो 
ध्वन्यते। ते भरसिद्धाः} सनकादयः सनकसनन्दसनातनसनक्ुमारा. ) भवद्विखोकाय 
भवतो विरोकनोरथम् । दिकुष्टलोक विङुण्डमिख्यम् ! भषेदिरे भाषाः ॥ 

विकुष्डनिखयं वर्णयति-- 

मनोज्गनैभेपसस्मननाचैपनेर्वापीमणिमन्दिरथ । 
अनोपमं ठं मतो निकेतं धरनीशराः प्रापुरदीतकष्पाः ॥ २ ॥ 
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मनोक्ेति । सुनीधराः अतीतकश्याः `तं मवतः' निकेतं प्रापुः । 
भनीधराः मुनीनाग्षीणामीश्वराः गेषठाः सनकादयः । अतीता अतिक्रान्ताः कक्ष्या 

येत्तेऽतीतकक्ष्याः ! तं स्वोकाभिवन्दयतया प्रसिद्धम् । भवतः शरीनारायणस्य। 

निकेतं विकुण्ठनिर्यम् ! मगवत्रिरयत्य सप्तमकक्ष्यामित्यर्थः। प्रपुः प्राप्ताः 1 
विङ्ण्ठनिरयस्य विशेषमाद---मनोक्ैमरेयसकाननायैः अनेकवापीमगिमन्दिरैः च 
अनोपममिति। मनोजं सर्वर्ुललोभाभिरतिमनोहरं नैश्रेयसकाननं निभरेयसे दैवस्य 
मेव मूरतिमत्त्वेन स्थितमिति नैश्रेयसास्यं काननमुचानमा्यं येषां तैः मनोजनैमेयतत 

कानना; । अनेकवापीमणिमन्दिरैः अनेकैरसंस्यैः वाप्यो दीपिका भणिमन्दि 
राणि रलमयानि भवनानि चेति वापीमणिमन्दिराणि तैः। उपरक्षितमिति षः। 

अनोपमेमनुपमम् ॥ 

जमविजयौ सनकादीन् ररषतुरित्याद-- 

भवदिदक्षूल् मयनं विक्षु द्वाःस्थ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धास् । 
तेयां च चित्ते पदमाप, कोपः सर्वं भवत्मेरणयैवं भूमन् ॥ २ ॥ 

मवदिरक्षूनिति ॥ दस्यौ जय" विजयः अपरि भवदिदकषूच् भवनं विवि 

क्षन् ताम् अरन्धाम्। द्वाःस्थौ भक्तियोगेन मगवन्तमाराध्य मगवत्सार्पयं प्राप्य 

मगवननिफेतनद्वारपारतां प्रा । जयो विजयश्येवि तयोर्नाम । अपिस्सियुचये । 
भवदिरक्षूल् समाधिगम्यं मवन्तं चक्चुा साक्षक्कतुममिरपतः । अत एव मयनं 

मणवन्मणिमन्दिरम्) विविक्षू पबषटुमारग्यवतः । तान्. सनकादीन् । अरुन्धां 
वेत्रेण प्रत्यपेपताम् } तेषां चिते फोपः पदमाप च | तेषां सनकादीनाम् ! चि 
मनसि} कोषः क्रोपः । पृदमवतारम् । अप प्राप -चकारः समुचये । 

हन्त रजस्तमो विकार विवर्जिते विङुष्ठनिर्ये भगवत्साङ्प्यं पाप्य वर्वमानयोर्मय 
पिजययोः फएथमहद्मरप्सममवत्, कयं वा सात्विकानां सनीश्वराणां सनकादीनां 

फरोपश्च समम्दिरयत आद--े मन् सरव मवल्येरणया एव इति। मूमन् एालदेद्या 
परिच्छिन । सृ सनकादीनां मवनिकेठमापिर्ेयविजययोश्वसरदिकूाचरणं नीना 
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फपोदयादिश्चत्य् । मवत कतानुप्रहाव भ्ोवरा्वसंदथीसमङष्णायवल
ै 

करीटिप्यतस्तव । प्रेरणया प्रवर्नेन 1 एवकार कारणान्तरव्यवच्छेदार्यक ॥ 

ण्व भगवदु्ेनमङ्गे सति सञ्जतेषत्कोपा सुनयस्तौ द्वा स्यौ शन्त 

इत्याद-- 
की युवा दैत्यगतिं मनेतम् । 

इति प्रयतौ मदाश्रयौ तौ हर्विरन
ोऽस््िति नेमतस्वान् ॥ ४ ॥ 

वरदुष्टरोकेति ॥ मवदाशरयौ तौ 
न रिषति म्ब इति तान् नेमतु । 

वानाथवो ययतौ भवदाश्रौ 
। एतच विरोपण दसिस्यतिमा्नदिदसेनोपारम्। 

ती मगवसा्ैदौ जयविनयौ । न॒ अस्माकम्] हरिनि मा या योनि 

बनाम , तल तव हेर श्रीनाराणल्य स्मृति स्मरणम् ¦ अस्तु जायताम् । इति 

इ्यकला। नेमतु सा्गपात परमाम चक्रतु । सुषि पतित्वा तेपा पादान्, 

गृहीता अ्र्थयामासतुरिस्यथै । अत्र हेतमाह---इति प्रकतौ इति 1 इति 

जनन प्रकरेण 1 पपौ भरकर श्तौ शपेनामिहितौ । युनिमिरिति भ
ाव । इति 

श्न्दाश शापमकारमाह -- युवा ैल्गतिं मजेतमिति 1 दैत्यगतिमाषठरी योगिम्। 

मजेत प्रापुतम्। पवविभयाप्ेठामह--वैुष्लोकाुवित
मवे्ौ कष्टौ इति । 

[तिऽस्मिन् चैङुष्ठरोकेऽ्नुचिता इतं पूष कस्याप्यनुना 

प्रार्य च या प्रचे्टा सलनातितिमरूपो व्यापार ययो वैबुण्ठरोकानुचित 

प्रचेधै ¦ कटौ अिकूरौ ॥ 

सुनीना शापमधिगतवतो मगवत श्दततिमाद-- 

कहैतदाषाय भवानयाप्ः सदैव रस्स्या वदिरम्बुजाक्च । 

सग्वरोसापितचासाहुरानन्दयस्तानभिराममूत्यी 
॥५॥ 

वदैतदिति !। दे अग्ना भवान् तदा एतत् जाराय र्या सद 

प्व यदि जवापत खगेधरासार्ितचासाहु अभिरामया तान् आनन्दयन् । अम्बु 

जक्ष अम्बुजे पे इवादिणी नेते यस्य तादृश \ तदा तसिमन्नवसरे 1 तवः 
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स्वकीयानां सज्नातिक्रमणम् । आज्ञाय ज्ञात ¡ रश्स्या श्रीभगवत्या | सह् 

समम् | बहिर्याह्यङ्गणे] अवाप्तः आगतः] खगानां पक्षिणामिश्वरो गरुडस्तस्यासे 

स्कन्धदेशे अर्वितो न्यस्तः चारर्मनोहरो बाहूर्यनो येन सः खगेरांसापितचार 

याहु" ] किचिद्रामपार्धावरम्वितमूर्ितया गरूदस्यांसदेरो द्तकराम्बुजस्मननिव्य्थः । 

अमिराममस्या अभिरामया भत्तिमनोह्रया मूरा विग्रहेण । तान् सनकाद्यम्। 
आनन्दयन् तरषानन्दपरितृप्तानामपि शरीरमनक्षोभं जनेयन्निवयर्थः ] अतिष्ठदिति 

शोषः ॥ 

भगवान् जयविजयावन्व्रहीदिव्याह-- 

असाच गीर्भिः स्तुवतो युनीन्द्राननन्यनाथावय पार्षदौ तौ । 
सेरम्भयोगेन सरतनिभि्मषपेतमित्याचद्पं न्यगादीः ॥ ६ ॥ 

प्रसायेत्ति ॥ सं स्तुवतः मुनीन्द्रान् सीभिः प्रसाय अथ तौ पार्षदौ 
इति आतत्य न्यगादीः । स्तुवतः स्तोसेणाराथयतः । स॒नीन्द्रान् स॒निशरष्ठान् 
सनकादीन्. । गीरमर्मधुरवाक्ये, । प्रसाय प्रसन्नान् कृत्वा । अथ अनन्तरम् । 
तौ पादौ जयदिजयौ ! इति अनेन भकारेण । ातकृपम् आता अङ्गता छपा 
हया यस्तिन्निति क्रियाबिरोषणम् । न्यगादीः उक्तवान्। इतिराब्दा्थमाह-- 
युवां संरम्भयोगेन तिमिः भवैः मापेतमिति ! संरम्भयोगेन संरम्भो विधः 

तत्करकिण योगेन समापिनैरन्तयेण । मवे. अन्मभिः। उपेतं मत्समीपमागच्तम् । 
एवषक्तवा तावनुगृीतवानिलय्थः । एवमनुप्रहे देवुमरह--अनन्यनाथौ इति। 
मे वियतेऽन्यो नाथो रक्षिता ययोस्तौ ! आलैकरणाविययै. ॥ 

अथ जयविजनययोददापस्य परिणतिमाह--- 

तदीयमृतयायथ कादपपाततौ सुरखििीराघुदितौ दितौ श । 
सन्ष्यासदत्पादनक्ष्ये्ी यमौ च् रोकस्य यमायियन्यौ ॥ ० ॥ 

त्दीयभूत्याविति 1 यय तौ लदीयमृत्यौ फादयपाव् दिती दवौ सरा 
स्वरौ उदितौ । अथ भगवति स्वपार्षदयेवयुक्त्वा पिरोहिते । चदीयमृष्यौ 
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मवतपारपदौ । कादयपात् तदास्यन्धने 1 दितौ दिस्यास्याया द्रारयायम् ! 

सुराखिीरवयुरमे्ठौ । मवसार्पदतया ठयो येष्ठत्वमिति माव । वक्ष्यति च-- 

श्वद्रकाना कुतर मोक्कप॑टाम ` इति। उदितौ उस्र । किच, यपौ च 

डोकष्य अन्यौ यमौ श्व! यमौ युगपदेकगर्मतौ दितेस्खुतौ । शोरघ्य 
जनस्य । अन्यौ वैवख्ादपरौ । यमान्तकौ । श्वेति सम्भावनायाम् ! अमदता 
पिति रेष । अव्र तु -सष्यासयुत्मादनकरुटवेौ इति ! सन्ध्यायां सपतादनेने 
मीजनिपैकेण फ करूरा चेषा व्यापारो मयोस्तौ । दिति किर सपदीपुत्रसमृद्धपा 
सन्ततद्दया सती फास्यप खमर्तार सम्ध्यायाममिमिष्ट अम्यगार् मासीन कामा 

सुरा मथि पुतरमुखादयेति भाितवती, तेन च सध्येय क्षण पतिपार्येयुक्ताऽपि 

भन्मयोन्मपितभिता टाच्पेवसो ज्र} स च तया प्तदोपविवेप एति मागं 

ेतासकथाऽतरानुत-पेया ॥ 

पतयोरघुरयोरनामनी वेितानि चाद-- 

हिरण्यपूर्वं फरिषु" रिक" परो दिर््याक्च शति प्रतीत । 
उपमौ मवक्ायमयेपलोक सपा न्यरन्पां निनषप्तनन्धी ॥ ८ ॥ 

दिरण्पपूर्वं इति ॥ एक दिरण्पूर्व किप किल ! णक तयोर्भध दिर 
प्यपूरवं किपु हिरण्यफटिपु । किठ प्रतिद्ध ह्म । १र दिरण्याक्ष इति 

भरतीत । पर अनु । प्रतीत प्रिद 1 उभौ मव्नायम् अरोपराफैरयाम्य 

दन्धाम्। उमौ दिरण्यकरिपर्दिरण्याक्ष्च । भबान् नायो रक्षिता यस्य त मवन्नाथम्। 

अलेषटोक समस्तरोकवाद्निनो जनान् । रषा कोपेन । न्यर्थं पीडयावसतु । 

अत्र हेतु --निथवासनन्ध इति! निजबाप्तनया जामुरेण स्वमामेन भन्पौ वि 

चितपमार्भेनौ ॥ 

अथ दिरण्यशषम्य प्रावि वर्पयति- 

वयोिरण्वा्मशसुो शमाय धारमनयादरैरी 1 
मवल्ियां ष्मा मदिठे निमज्य चचार गरबाद्विनश्न् गदायान्॥। ९॥ 



दशकम् -१६] दिरण्यफशिपुदहिरण्याक्नोत्पत्तिवर्णनम् । - +| 

तयोरिति ॥ तयोः हिरण्याक्षमहादुरेन्धः रणाय धावन् अनवापतैरी मवतः 
प्रियां क्ष्मां सख्षटि निमज्य गदावान् गवत् विनदन् चचार् । तयोः अघुरयो्मध्ये 

दिरण्याक्षमदासुरेन््रः हिरण्यक्षनामा महानसुरेन्दोऽ्खुसेषठः। रणाय युद्धाय धावन् 
विरोक्यापितस्ततः परायमानः ] अनवाप्त: अप्राप्तो वेर प्रतिदवनद्धी येन सः अनवा 

वेस | देवानपि प्रतिद्रन्दितया जरममाम इव्य्थः। मवसियां भवतः प्रियतमाम् । 
अनेन मगरवतो महान् परिमिवः कृत इति ध्वन्यते) क्षमां भूमिम्। सरटि ज्टे 
निमज्य सण्ठिन्तरविन्यप्येत्यथैः। गदावान् भंसन्यस्तमहागदः विनदन् गर्जन् 

चचार वभ्राम ॥ . । 

"हिरण्याक्षो भगवन्तं श्रीनारायणं योदूुकामो गवेषयेश्चचरित्यह-- 

ततो जकलेशात् सदशं भवन्तं निशम्य वभ्राम शवेप्स्वाम् । 
भक्तेकदश्य; स छृपानिषे त्वं निरुन्धि रोगान् मरूदाल्येश ॥ १० ॥ 

तत॒ इति ॥ ततः जलेदयात् भवन्तं सद्दा निशम्य लां गवेषयन् 

यभ्राम ] ततः अनन्तरम्। हिरण्याक्ष इति पूर्यस्मादनुदृत्य योजनीयम् । जलेशात् 

रणायहुताद्रसुणात् ] सदृशे तुख्यपराक्रमम्। निशम्य श्रुता । त्वां समापिगम्यं 
मवन्तम्। गवेषयम् युदधायान्येप्यन् 1 जदो तस्य गरय॑मिति भाव" । नभाम 
इतप्ततश्चचार् । जथ प्रार्थयते कृपानिधे मरुदालयेश भक्तेकटस्यः सः 

, त्वं रोगान् निरुन्धि इति । कृपानिधे करणाम्बुधे । मर्दारयेदा गुखवायुपुरनाथ । 
मक्तेकददयः केवरं भक्तेः प्रहादनारदादिम्रिवि ब्रु शक्यः । न तु विद्वेपिभि 
रिव्यः । ननु “मवन्तं सम्परापद्धरगिधरमुचन्तमुदफात्ः इलुपरिणद्वक्षयमाणेन 
सह विरोध इति चेते, दिरण्याक्षोऽपि विदवेपेणापि भगवति मनसो निवेदनात् 

भक्त एव । येन केनाप्युपायेन - भगवति मनसः स्थिरीकरणमपि मक्तिरियु 
च्यते | तस्मात् केनाप्युपायेन मनः छृम्णे निवेशयेत्, "गोम्यः कामात् 
मयात् कंसो दवेपश्चियादयो नृपा. इत्यायुकतेः । सः" जगद्र्षरत्वेन प्रसिद्धः! 

रोगान् ममानन्यश्चरणत्य वादयानाभ्यन्तरांश्चामयौषान् । निरुन्धि निवार्य ॥ 

ति सनरादियेकष्टग्वेस-जपरिजयशाप-दिरण्यकरिषुदिरण्याक्ो्प्िवमेनम् 

प्काददां दराफम्् 



शद मारायणीयमर् (स्कम्च १ 

भवतपर्षदौ । कादयपाद् तदास्वान्ने । दितं दित्यास्याया तदवर्ाया । 
सुराीरवसुरभष्ठौ । मवलयार्पदतया ठयो येष्ठलमिति माद 1 वक्ष्यति ब-- 
श्वद्रकानां दुत्र॒मोक्कर्षाम ` इति! उदितौ उसन्नौ ¡ किच, यमौ र 

छेफस्य अन्यौ यमौ इव! यमौ युगपदेकगमेभरतौ दितेस्छतौः । शेक्स 
जनस्य! मन्यौ वैवलवादप्यौ । यमावन्तकौ ! श्वेति सम्मादगायाय् । अमता 

मिति शेष । जत्र हतु -सन्ष्यासय॒त्मादनकणटयष्य इति । सन्ध्याया सपुसादनेन 

मीजनिषेकेण कष्टा करूरा चे व्यार ययोस्तौ दिति किल सपहीपुत्रमृदधय 
सन्तपद्दया सती फायप खमर्तार सन्ध्यायामपिमिष्टा अम्यगार् आसीन काना 

दुरा मयि पुतरमुसखादयेति भार्यितवती, तेन २ सन्येव क्षणे मतिपात्येलुक्ताऽरि 
मन्मथोन्मथितनिा भला्पेवापो जग्राह । स च तया सटोपविवेश इति मम् 

बताकफथाऽत्रानुम घेया ॥ 

पतयोरमुरयोनामनी वेशितानि बाद-- 

हिरण्यपूर्व' पसिषु रिक, परे दिर्याक्च एति प्रसीत । 
उभी भसाथमशेपरोफ सुपा न्यरन्पां निवाप्तनान्पौ ॥ ८ ॥ 

हिरण्यपूर्वं ति |) एक हिरण्यपूर्वं करिपु किल णफ तयोर्गषट हिर 
ण्यपूवं एथिपु दिरण्यफशचिपु । किल प्रतिद्ध शव्य्थ । पर हिरण्याक्ष इति 
पनीत । पर अनुज । भरी परतिद् । उभौ मवस्नायम् अदोपलाक रषा व्य 

स््भाम्। उमौ दिर््यकरिपुर्हिरण्याक्ष्च ! मवान् नायो रक्षिता यस्य त मवतायप्। 

अरोपलोक समस्तरोकदाप्निनो जनान् । सषा फोपेन} न्यस्या पोढयापासवं । 

अत्र हतु --निशवासनन्धौ इति] निजदासनया आसुरेण ्वमादेन अन्धौ विभि 

धितपस्माणानौ ¶ 

सय दिरण्यषम्य प्रि वर्णयति-- 

वयोर्िण्यावमहतुो समाय धारलनवाैरी + 
मवसरा हमा प्ररिति निमज्य पयार ग्यादधिनदन् मदापा॥ ९॥ 



दशकम्-२१] दिरण्यकरिपुदिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् । ९.७ 

तयोरिति | तयोः दिरण्याक्षमहादुरेन्रः रणाय धावन् अनवाद भक्तः 

भियां क्षमां सख्ठि निमज्य गदावान् गवत् विनदन् चचार । तयोः सुरयोर्मध्य 
दिरण्य्षमहासुरेनद्रः दिरण्याक्षनामा महानपुरेन्ोऽुसमेष्ठः। रणाय युद्धाय । धावन् 
विरोक्यापितस्ततः परायमानः । अनवाप्त: अप्राप्तो वैरी परतन येन सः अनवा 
मैरी । देवानपि रिद््धितया जरमभान इवयर्थः। भवलियां मवतः प्रियतमाम् । 
अनेन भगवतो महान् परिमिवः छत इति ध्वन्यते मा मूप्रिम्। सर्के जटे । 
निमज्य सरिलान्तर्िन्यस्येवय्थः। गदावान् अंसन्यस्तमहागदः विनदन् गर्जन् 
चचार् वभ्राम ॥ . 

दिरण्यातो मगवन्ते शीनारायणं योदूधुकामो गवेषयेश्चचरित्याह-- 

ततो जलेशात् सदशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेपयंस्त्वाम् । 
मकतैकच्छयः स कृपानिये त्वे निरुन्धि गेगान् मस्दालयेश ॥ १० ॥ 

तत॒ इति | ततः जठेदात् भवन्तं सदर निरम्य त्वां गवेषयन् 
वभ्राम | ततः अनन्तरम् । हिरण्याक्ष इति पूर्वस्मादनुदर्य योजनीयम् | जलेशात् 

रणायाहताद्ररुणात् ] सद्दो तुर्यपराक्रमम्। निशाम्य श्रुत्वा । तवां समापिगम्यं 
मवन्तम्। गयेपयन् युद्धायान्वेषयन् 1 अदो तस्य मौ्यमिति भावः ] वभ्राम 
इतस्ततश्चचार । अय परा्थयते--दे कृपानिधे मर्दाट्येश्र भक्तेकद्रयः सः 
लवं रोगान् निरुन्धि इति । इषपानिषे करणाम्युये । मस्दार्येश गुरूपायुपुरनाय । 
भक्तेकटश्यः केवरं भक्तैः प्रहादनारदादिभिरेव द्रष्टु "एवयः । नतु विद्वेपिमि 
सित््भः | ननु “मवन्तं सम्भरापद्धरणिधरमुयन्तमुदकात्' शदयुपरिष्टादवक्यमाणेन 
सह विरोध इति चेन्न, दिरण्याक्षोऽपिं विदपेणापि मगवति मनसो निवेशनात् 
भक्तं एव | येन केनप्युपायेन - भगवति मनसः स्थिरीकरणमपि मक्तिरिदु 
च्यते । तस्मात् केनाप्युपायेन मनः छरप्णे न्विशयेत्; "गोप्यः कामात् 
भयात् कंसो द्वेपच्चेयादयो वृषा.” इत्यक्त: 1 सः ` जगद्र्षरुतेन प्रसिद्धः । 
रोगान् ममानन्यशररणत्य वाद्यानाभ्यन्तरांश्वामयौघान् 1 मिरन्थि निवार्य ॥ 

एति सनरादियेण्दमयेद-जपपियराप-दिरण्यकरििरण्यासोन्पतियमैनम् 

पकाद््तं द्द्यकम् 



दादद्दद्यकषम् ॥ 

संध मादते शीवरादावतारं वर्णयितुं पथम तप्यान्तरीयक्तया स्थितां 

पनीः श्रचिमद-- 

स्वायम्द्वो मनुरथे अनमर्गीखो 
ष्ट्रा मदीमस्मये सिके निमन्नाभ्। 

द्छ्रमाप श्रमं मरदयन्िदेवा- 
तुयं छनिजनैः सद सत्यरोकषे ॥ १॥ 

स्वायम्व श्ति। अयो अनसर्मशीर. स्वायमषुव मनुः महीम् 

अतम सषि निमग्ना श्ट उनिजमैः सट सत्पटाके मवद प्रिसेषातु्टायं 
सरष्टारं शरणमाप ! अयौ अनन्तरम् । हिरण्याक्षे एभिवीं कर्णामरणीकृत्य जले 
निमघ्यति संरीयर्थः{ जनानां प्रजानां सर्गः उव्यदनं शीरं स्वमावो यस्य षः 
जनसगधीटः। स्वायम्धवस्तदील्यः) मर्दी मूमिम्। असमये अनासतेऽपरि 
श्रस्यकारे । सल्लि ज्छे। निमप्र नितरां ममाम् । दृष्ट विटोक्य ! 'युनिननै 
महिस! सहं समम्। सत्यलोके । स्थितमिति दोपः । सवत भभरिऽतेवया 
पादारविन्दमजनेन तुष्टस्तु आशयो दृदयं यस्य ते मवदद्गिसेवापुणशयम् } 

सरं स्वपि ब्रह्मणम् ¡ जाप प्राप ॥ 

मनोर्विद्धापनां ब्रण रत्याद-- 

फं प्रनाः चूजति मय्यवनि्निमपा 
स्थानं सरोजमव कत्पय तत् प्रजानाम् । 

इत्येयमेय कथितो मनुना स्वयम्भू- 
रम्मोच्दाक्ष ठव पादयुगं ष्यचिन्तीच् ॥ २॥ 

कष्टमिति ॥ हे अम्भोप्दाक्ष इच्यरव मनुना फथितः एप स्वयम्मू. 

तवे पदयुगं व्यचिन्तीव् । जम्मोर्दाकष पज्च 1 इत्येवम् अनेन प्रकरे । 



व््कम्-१-] करादग्वतारवगीनम् । ९९ 

फथितो दिज्ञापितः ! एषः मगवनामिकमले जातः। स्वयम्मूर्हमा । तव श्रीना 

रायणस्य ! पादयुगे वरणकमर्ढन््म्! व्यचिन्तीत् चिन्तयामास । मनोवि 
पनपकारमाह-हे सयोजभव मयि प्रजाः खनति अवनिः निमप्ना कष्टम् । तत् 

प्रजानां स्थानं कल्पय इति) सरोजमव त्रन् । सजति खष्टवति सति । 

अवृनिर्भूमिः। निमा प्रख्याम्भसि नितरां मभा । तत् तस्मात् । स्थानं वासस्थानम् । 

कर्पय बिपेहि । अन्यथाऽहं मवनिदेछं कर्तुमसमर्थं इति भावः ॥ 

अनन्तरं भगवतः श्रीवराहावतारमाह-- 

हा ह्या विमो अरम न्यपिं पुरस्ता- 
द्यापि मञ्जति मदी किमदं फरोमि । 

इत्थं स्वदर्प्रिपुगरुं शरणं यतोऽस्य 
नासापुटात् समभवः शि्यकोलसूपी ॥३॥ 

हा हेति॥ चमू इतयं चद्प्रयुगरं शरणं यतः अध्य नासापुटात् 

शिष्चकोरुरूपी समभवः । इत्थमनेन पकारेण } लदरूप्नियुगरुं तव चिन्तनान 
न्तरमेव दये प्राु्भक्तः श्रीहरेः अद्परियुगरं णवारविन्ददन्धम्] यत. प्रा्ठवतः। 

अस्य ब्रह्मणः । नापापुटात् नातिकारन्धात् । चिदोः कोस्य वरस्य स्पम् 

आङ्ृतिरस्याप्तीति शिद्चकोल्छ्पी । वराष्टशचामकाकारस्सनिव्यर्थः। सममवः सञ्ना 
तः। इत्थमित्यनेनोक्तं प्रकारमाद--हा दा विभो अहं पुरस्तात् जरमपिवम्, अदय 

अपि मही मल्नति, अहं किं करोमि इति! दा हेति दिरुक्ति. खेदातिरये । 
िभो शक्तिसम्पन्न। पुरस्तात् खे. पूर्वम् । अपियं एथिवीनिवेदानाय पीतवा 
नस्मि ] अवापि हदानीमपि । दच्छीङृतेऽपि जरु शयथ. 1 मदी मूमिः। 
अहं सी नियुक्त. सत्तपि । ऊ करोमि । अस्मिन् कर्मण्यस्माकं खमेव शरण 
भिति मावः॥ 

जथ कमाद्गवान् बरादमर्िर्वशथ इत्याह द्म्याम्-- 

अद्गुष्ठमात्रवपुरूपपतिवः परस्तात् 
भूयोऽथ इम्मिमच्यः समनुम्भयास्तम् । 
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घ्रे तथाविधमुदीक्ष्य मयन्तयुचैः " 
स्मेरतां विधिरगात् सद घुमिः खैः ॥ ॥४॥ 

अद्गुष्टमानयएुरिति ॥ घ पुरस्तात् अद्भु्टमातवपु उसतित । 
सय मूय कुम्मिसद्दा समनुम्भथा । पुरम्तत् पूर्वम् । अद्गुषठमातमड्गुट 
यसिमण ययु शरीरे यस्व सोऽदूयुठमात्रवपएु } उत्पतित ब्रहणो नासापूराद् । 

रथ अनन्तरम् । मूय पुगरपि । कुम्मिसद्या गजतुल्य । समनम्मथा वद 

मिपे। परिपि अग्रे तथाविनम् उचै भवन्तमुदीक्षय स्मै सूनुभि सह विस्मेर 
तामगात्। विषिद््॑ा { अग्रे नमसि । तथाविध ताद्रूपम् । उवैरन्तम्। 
भवन्त थीवराहमूतिम् } उदीक्ष्य सखान्यु्रमन्य दृष्ट ) स्वैरालीयै । सूनुभि 
पैर्रीच्यादिभि । सह समम् । विं्मेरता विभ्मित्वम् । विम्मवमिरयभे । 
विश्ियद्धावम्ययो विदोषणममिधच ईति न्यायात् । अगात माप! 

कोऽप्ायचिन्त्यमहिमा किटिरुत्थितो मे 
योगापुटात् कि मवेदजितस्य माया } 

इतथ म्रिचिन्व्यति धातरि यैरुमातः 
स्यो मनन् किरु जगर्जिथ घोरोरम् ॥५॥ 

फोसाविक्ि ॥ त्य धातरि इत्थ विचिन्तयति स्य ॒शैटमात्रे भवम् 
धोरघोर जगिथ किल 1 धातरि ब्रह्मणि } दत्यमनेन प्रकारेण । मिंचिन्तयति 

विशेषेण चिन्तमति सति! सयो क्षटिति ! शैलमात्र वैर्द्यसवषु । भवन् 
परिणत । पोरयोरमतिशयेन धारम्] जगर्जिथ गर्जन कत्तवान् । किरति 

या्तायाम् 1 धातुश्चिन्तनग्रकारमाह--मे धोणापुरात् उदित अयिम्त्यमदिमा 

ससौ किटि क, अभितस्य माया भवेद् स इति । मे मम । पोणापरयात् 

नासारन्धात्। उीप्थत उत्यन्न । अचिन्य अपीरच्छया महमा दरिरमह 

यस्य सोऽचिन्त्यमदिमा ! अपरमेयपमाय इति वा । ज्तौ पुरो दृद्यमान | किटि 

बराह । अजितस्य विप्णो } किमिति वि्तके) विप्णुमगवानेव मायावरं 

रूपेणावतीर्ण किंमिस्य्थं ॥ 



दशकम् १] भृम्युद्धरणवर्भनम् । 

अथ भगवतः श्रीवराहमूर्तः प्रभिव्युदधरणोपकममाद- 

तं ते निनादशुपकण्यं जनस्तपःस्थाः 
सत्यस्थिताश्च यनयो वुचवुरभवन्तम्। 

वत्सतोतरहपैरममाः परिणच भूय- 
स्तोयाशयं विपुरमूषिरवातरसत्वम् 1 ६॥ 

तेमिति ॥ जनसषपःस्थाः सत्यस्थिताः च सुनयः ते तं निनादमुपकर्ण्य 
मबन्तं नुनुवुः । जनस्तपःस्थाः जनर्यीकतपोलोकवासिनः ! सत्यस्थिता सत्य 

ओक्वासिनः । चकारस्सय॒चये । सुनयः कऋषयः। ते तव। तं तथा 

घोरघोरम् निनादं गजितम् उपकर्ण्य शरुत्वा 1 भवन्तं श्रीवराहम्र्तिम् । 
भुनुबुखवष्टुवुः । वं तत्ततोत्रहर्पैटमनाः भूयः परिणय विपुरुमूर्तिः तोयाशयम् 

अवातरः। तेयाग्रषीणां स्तोत्रेण स्तुत्या दुरं भरसनं मनशवेतो य्य सः तत्तो 

हर्ुकमनाः सन्। मूयः पुनरपि 1 परिणय तेषां प्रसादाय गर्जनित्य् } 

विपु विवृता मूतिद्शरीरं यस्य स. विपुरमूर्तिः। तोयाश्चयं प्ररयान्धिम् } 
अवातरः अवतीर्णोऽभूः ॥ 

पख्याव्थिमवतरतः श्रीवरादमूर्तः स्वरूपं वर्णयति-- 

ऊरषवपसारिपरिषम्रविधूतरोमा 
मरोलिप्तयारुधिरवाङ्पुखपोरपोणः 1 

तुणप्दीर्णजलदः परिधूणंदक्ष्ा 
स्तोतृन् शुनीम् शिशिरन्नवतेरिथ तमू ॥ ४ ॥ 

उर्ण्वप्रसारीति ॥ खम् उष्यरसासिसिमू्रविधूतरोमा भोद्िषारुषिः 
अवाडूमुखधोरधोणः तूरणपदीर्णज्दः परिवूर्णदक्ष्णा स्तोतृन्, मुनीन् रिशिरयन, 

अवतेरिथे 1 ऊर्धं परसारीणि परसरणश्चीखनि परिूपराणि छम्रोषितानि विपूतामि 

कम्पितानि रोमामि यस्य सः अर््वप्रसासिरिूप्रविधूतरोमा 1 परोसिपनारयिः 

उन्नीतपुच्छः { अघाद्युखा अधृत धोरा भयक्षा धोणा नासिका यत्व 
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स जवाङ्खधोरयाण । तूर्णम् अतिल्घु प्रदी श्रकटीष्ता जल्द 

मेषां येन स तूर्णप्दीर्म तर्द । शुवद्धिमेष्णचतुषटयमवतरत श्रीवराहमत स्व 
रुसकीनपरम् ! परिूर्णदक्ष्ा परिणता सुनीनामवलोकना्थे त्रमता अक्ष्णा 

विलोचनेन । स्तोतृन् स्तुवत । सुनीटरीन्। शिरिरयव्रानन्दयम् । भतेरिथ 

वातर् ॥ 

प्रस्यान्िमवतीर्णष्य श्रीवराहस्य प्ररृततिमाह-- 

अन्त्नैल तदनु सडक्छन.कचक्र 
भ्राम्यत्तिभिद्िल्डल कट्पोभ्रिमालम् । 

आपिक्य भीषणरवेण रमत्तरस्था 
ना्ठम्पयन् वञुमत्तीमगवपयस्त्वम् ॥ < ॥ 

अन्तर्जलभिति ।॥ त तदनु सडबुटनक्चफे श्रम्यतििद्गिटदुर 
कठपोरभिमारम् अन्तर्जल्माविद्य भीषणरवेण रसातरम्धान् आवग्पयन् वु 

मतीमगवेषय । तदनु नर्रवेशानन्तरम् ( सङ्कटानि बराहमूर्पिमबरोवय 

भयेनेतस्ततो अमन्ति भेक्राण प्राणा चक्राणि समूहा यर्सिस्तत् भ्राम्य 

चिमिद्विरङ्खम्। कठपा आविला उर्मिमासा वीचिमाखा यस्तत् कट 

पोर्मिमारम् । अतट अजरमध्यम्। पूर्वकाय इत्याद्िवदेफदेगिसमास । 

आधिदय मरिद ! सीक्णरवेय मीषयेन मयङ्करेण रवेण शब्देन { रसते 

पातलि तिष्ठन्तीति रसातलस्था तान्। आकम्पयन् ¡ आ समन्तात् कम्पयन् | 

वुमतौ निजप्रिया मूमिम् } खगवेपये अन्वेपणमकरो ॥ 

जथ श्रीवराहमूत्भगवतो वतुषोद्धारमाह-- 

द्टाभ्य दैस्यहतक्षेन रमातलानते 
वशिता श्चटिति बृदटरिटििमो सम् । 

जपातुकानपरिगणय्य सुरास्विटान् 
दृषटडट्रेण वञुधामद्था मीम् ॥९॥ 



दवाकम्-र्स] भूम्युद्धरणवसीनम् । १०. 

दृष्टेति ॥ हे विमोः श्टकरिटिः लम् अथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते 
संवेितां वछुधां दष्ट जापादुकान् सुरार्विरान् अविगणय्य सीरं दष्ट 

द्रेण अदधाः । विमो दक्तिसमपन्न | कूटकिटिमौयावराटः। जथ अन्वेष 
णानन्तरम् । दैत्यहतकेन अयुराधमेन दिरण्ाकषेण । रसातलान्ते पातारतले । 
संवेशितां विन्यस्तम् । चयुधां मूमिम् । दृष्ट विखोक्य । आपातुकनागच्छतः । 

सुरारिखेटान् अमुरापसदान् । अविगणय्य तृणवदगमणयपित्वा । शीख्या सह 

यर्तेत इति सरीरम् । एतच्च करयाविशेपणम् । दषाद्कुरेण दशनप्रेण । 
अदधाः उदुषरतवानसि ॥ 

सध अङृतयुपरसंहरन् भगवन्तं प्रर्भयते-- 

अभ्युद्धरन्नथ धरां दशनघ्रलप्र- 

युस्वाङ्कराह्कित श्वाधिकयीवरात्मा ] 
उदृधूतोरसलिरज्ञरयेसदश्ेन् 

कडावराहवपुरीश्वर पाहि येगात् ॥ १० ॥ 

अम्ुद्धरनिति ॥ दे क्रीडावराहवपुः दर अथ धरामभ्युदधरन् उदूषूत 
घोरसरिङात् जख्येः उदश्चन् लं रोगात् पाहि 1 कीडायराहवपुः फ्रीडार्थमङ्गी 
छृतवराहशरीर । अथ धरणीधारणानन्तरम् 1 धरां भूमिम्। अभ्युद्धरन् जट 

दूधवस्किपन् । उदृधूतं शुनं घोरं मग्रे सरकं जलं यर्समस्तप्मादुदधृतपोर 
सख्िखत् । भल्येः प्रख्यान्पेः ] उदञ्चन उत्थितः । रोगात् वाह्यदाभ्यन्तराच्च । 
पाटि मामनन्यशरणं त्रायस्वेदयर्थः। पएरथिवीमम्युद्धरन्तं श्रीवराहम्र्विससेक्षते--> 
दञ्चनाप्रटममुस्ताकुराङ्कितः इव इति । दशनाम्रे दमे र्मे सक्तेन मुम्ता 
कुर यक्ितः चिष्िनः । उमेक्षादेवुमाह--सपिकपीवरासा इति । अपिक 

मव्य पीवरः पीनः आसा शरीरं यस्य सोऽधिकयीवराता ! अनयोयक्षफा 
चीवरास्य एथिव्युदधरणे अमामायो ध्वन्यते ॥ 

शति वराह्यवतार-भूम्डुद्रणव्णने 

दाद दरकम् 



व्रयोदश्दशकम् ॥ 

एवं भगवतो धष्युद्रणमुपवर््यानन्तं नारदस्य दिरण्याक्षवधसाहाय्यं 
९. 

वर्णयति-- 

हिरण्याक्षं तवद्रद मवदन्ेपणपरं 
चरन्तं साबित पयसि निजनद्कापरिमिते । 

भवद्धक्तो गत्या कपटपट्धीर्नारदघनिः 
शनैस्ये नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम् ॥ १॥ 

हिरण्याशषभिति ॥ दे वरद भवद्वकः क्षटपटुधी" नारद्निः ताव्त् 

भवदन्वेपणपरं सिजज्वापरिमिते सावं पयसि चरन्तं हिरण्याक्षे गत्वा दनैः दनुने 
नन्दन् तव बं निन्दन्. जपि उचे । वरद भक्ताभीटवरव । भवति भक्ते 

भवद्कत, ) पतेन भवनिन्दां इर्व्नपि मवद्धितकारितया च तस्यामङ्गरप्यरी 
इति सुभितम् 1 कपटे जगदनबरहायाङ्गकृते काप्य पदी मिनि यी्ुदि- 

यस्य स; कपरपट्धीः । तावत् तव॒धरष्युद्धरणसमकाटमेव ] भवदन्वेषणप्रं 

भवतोऽन्वेषणपरं॑मर्गणपरम् । त्वं गवेषयन्तमिवय्थः } निनजद्ापरिमिते 

निजया स्वीयया जद्वया परिमिते जद्वपरमणे। सर्वर्ते संवर्वसम्बन्धिनि । 

संवत. परटय-। पय्युदके । चरन्तं सवरन्तम् ! गला प्राप्य } दनरमन्दम् 1 
दनुजमसुरम् । नन्दन् स्तुवन् ! वटं पराक्रमम् | चे उक्तवान् ॥ 

वचनप्रकारमसुरचेणिते बाह 

सं मायाघी व्िष्णुरहर्ति भवदीयां वसुमतीं 
ग्रमो कटं कं किमिदमिति तेनाभिगदितः | 

नदन्, क्यासौ क्वासापिति स युनिना दर्थितषधो 
भरन्वे सम्प्रपद्धरणिधणश्युवन्दयुदकात् ५२१ 

सं इति । स. धरणिधम् उदकाटुयन्तं मवन्तं सम्प्ापत् । स, हिरण्या 

्ष.1 धरणिधर एथिनीं वहन्तम् । उदकात् प्रर्यान्येः | उयन्तमुदूगच्छ्तम् । 
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भवन्तं श्रीवराहम् | सम्प्रापत् प्राप्तवान् । ननु कथं स भवन्तं तथाविध 

ज्ञतवानिति चे्तत्ाह--सुनिना दरितपथः इति ¡ सुनिन। श्रीनारदेन । दतिः 

हृत इतो मवानिंति प्रदरितः पन्था मार्गो यस्य सः दवितपथः सन् । 

यनेर्मारगपरद्ने दतुमाद--नदन् क्व॒ असौ व॒ असौ इतीति । नदन् 
नादं कर्वम्) अतौ विप्युः } क्व कुतर वर्तते] रोषावेश्चसम्ममाषटिरक्तिः । 

इति अनेन प्रकारेण ! प्षनेति रेपः । प्रनत प्रद्ीयति--इति तेन 

अमिगदितः इति । दति अनेन प्रकारेण । तेन सुनिना । अभिगदितः उक्तः । 

वचनेन प्रोस्साहित इत्यर्थः ! इतिश्न्दर्थमाह- हे ममो विष्णुः भवदीयां 

यसुमतीं हरति कष्टं कष्टम्। इदे किमिति । प्रमो शक्तेसम्पन्न। भवदीयां 

भवता ब्रहणोऽपहृप्य रसातले निवेशिताम् । वसुमतीमिवयन्व्म् । समस्तसम्प 

समृदरती भूमिमितय्थः। अनेनोपि्ानौ चित्य व्यज्यते ] हरति रक्षकानप्यगण 

यिव्वाऽपहरति } कष्टं कष्टम् । अशक्ता अपरि शक्तिमन्तं तिरसुर्वन्तीत्येतदति 

कष्टमिवर्थः । इदम् एतदुपेक्षणं किम् । शक्तानामिदमयुक्तमिति भवः। ननु 

कृतो ग दृश्यते एथिवी हरन् विष्णुरिति चेक्त्राह--मायावी इति } मायया ˆ 
वराहरूप दधान इत्यः ॥ 

अथ भगवतो युद्धं वर्णयति-- 

अलो आरण्योऽयं भग॒ इति दन्तं बहु वर 
ईसकैिध्यन्तं दितिषुतमवन्ञाय भगन् । 

मदी च्छ्रा देष्टशिरमि चक्रितां स्वेन महसा 
प्योधायापाय प्रसभयदयुर्क्था रषव्रिधौ ॥ ३॥ 

अले इति ॥ दे भगवन्. लं दिति्ुतमवनाय स्वेन मदेसा मरही पयोषौ 
आधाय प्रमे मृधविधौ उदयुद्वथाः । भगवन् देशर्यादिसग्वन ! दितिघुतं दितेः 
धियं पुत्र हिरण्यक्षम् | न तु कादथपश्य पियुमन् । जवजाय मधि्तिप्य । 

सेन आलीयेन । महसा येगीरधयेण । मही भूमिम्। पयोधौ समुद्रे| आधाय 
विन्यस्य } प्रममे वयत् । मृधविभी युद्धकर्मणि । उदयुद्वयाः सनां चे । 

ह 14 
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्वितिषुवाषिक्षेपकारणं प्रदद्ीयति--इति हन्त बहुतरै" दुरः विध्यन्तमिति। 
इति अमेन श्रकरिण । हसन्तं परिहसन्तम्। बहुतरैः बहुविधैः । दुरकैः अनया 

गदया तव शिरस्यमिदव्य हनिप्यामीत्यादिभिर्वागिपुभिः विध्यन्ते प्रहन्तम्। 

हसनप्रकारमाह--अदो अयमारण्यः यगः इति) अहो कष्टमेतत् | अयम् 

अनेन मुनिना मम प्रतिद्रन््ितया दरि । आरण्य अरण्यवासी } मृग. सूकर 
इत्यर्थः 1 मह्याः पयोधावाधने दैतुमाह--द॑ारिरसि चकिनां दा इति । 
देषटधिरसि दंषरे। चकितां मलियस्यानेन सह् सङ्गरे सदयहमितो निषटय 

प्रयाम्भति निमजेयमिति विचिन्त्य भीताम् 1 दष्ट विरोक्य ॥ 

गदापाणौ दैत्ये स्वमपि दि गृहीतोन्नतगदो 
नियुद्धेन क्रीडन् षटटस्योदुपुष्टमियता । 

रणारोफौतसुस्यान्मिरुति सुरखदये द्रुतमपुं 
निरूध्याः सन्ष्यातः प्रथममिति धातरा जगदिपे ॥ ४॥ 

भदापरणािति ॥ दैवे दि गदापाणौ त्वमपि गृहीतोततनगद् परषर 
रोदूषुटवियता नियुद्धेन ॒श्रीडन्. रणालोकौलुकयत् सुरसदते मिरति सति 

धावा जगदिषे । दैखे दिरप्यक्षे । दीति चभ । गदापाणौ गदां गृदीतवति। 
यतो गदां गृहीसवांम्तत इत्यथे । गूरीता स्मृतमात एव फराम्बुजं प्राप्ता धना 
उन्नता महती गदा फौमोदकी येन स॒ गृहीतोन्नतगद 1 परपटरपेण पर्परगदा 

पातोसन्नेन शच्दविरेपेण । धटपटेति शब्दानुकरणम् । उदपु्मु. शब्दाय 

मानं बियदरम्यरे यम्ब तेन पटपटरवोदु्टवियत।! नियुद्धेन दनद्युद्ेन । 
कीशन् खेदन् । अनेन भगवतोध्नायासो ष्वन्यते ! रणालेदौखुकयात् रणा 
लोको युददर्शनं तवीसस्याव् पौतुकाफियेन । मयवन. धीबरादम्य परक्म 

यमदीु्षलिःपत्प + सुरसः चयस्य मिति -अदमदपिकयः 

सम्म म्थितवनि ] इति अनेन मकरेण । पाता गधा । जदविमे पितापि । 

पिज्ापनपफारमाह-- सन्ध्यात प्रथमं दतममु निर्ध्या इनि] सन्ध्यात सन्ध्या 

कारात् । भयं पूरम् । दुत सटिनि] अपुमसुयमम् 1 निरन््या. निगृहाण} 
अन्यधाऽयं सन्धयायामन्तर्ितो मदिप्यानीति माद 
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गदीन्मद तस्मिस्तव खटु गदायां दितिशुमो 
गदाध्नावादुभूमौ क्षटिति पतितायामहह भोः । 

शरदुस्मेरास्यस्तवं दनुजुरनि्मूरनचणं । 
महाचक्रं स्त्वा करथुवि दधानो रुरुचे ॥ ५॥ 

गदोन्मर्द् इति ॥ भोः खं तस्िनू गदौन्पदे तव॒खष्ठ गदायां दिति 

भुवः गदाघाततात् क्षटिति मूमौ पतितायाम् अहह गृदुस्मेराप्यः दनुजकुर 

निमूरनचणं महाचक्रं स्पा करमुवि दधानः रुरुचिषे ' भो इति सम्बोधने । 
त्वं धीवरादमूर्तिः । तस्मिन् पूवेक्ति । गदोन्म्दे गदायुद्धे । सत्तिति लवं । 

दितिभुवो हिरण्याक्षस्य । गदाधातात् गदाप्रहरात् । श्चरिति शीघ्रम् | पति 

तायां सत्याम् । अहैतु । मि संरम्मयोगेनापि समापिनैन्त दुरबतो 

दासस्य सकृदपि समीहितं साधविप्यामीति भगवता स्वयमेव पठिता गदा । 
अहो भगवतो मक्तवात्सल्यमिति भाव.। अत एवोक्तं सटुस्मेरास्य इति । न 

गदापाताप्र् सिननोऽम्ः, किन्तु मदुमन्दक्षितविकसितुखाम्ुजस्सननित्यधैः 1 

दनुजकुरनिरमूटनचणं धनुजकुलानां दानवधंञ्चाना निमूरमेन मूच्छेदेन परसिद्ध । 
महाचक्रं भगवतो वरायुपं घुदर्शनग् । स्वा विचिन्त्य । फरयुवि करकमले ¦ 
दधानः स्मृतमात्र एव सम्प्राप्तं वदन् । रुने, शत्रो; कण्ठदेशं रश्षीकृत्योत्न 

मितं सुदर्शनं दक्षिणकरेण गृस्वं आग्वल्यमानमहाचकतेजसा वैष्णवेन च 

तेजसा स्नातोकर्थं ्यं॒धृत्वा सकरजनयक्षुरिन्दियगोचरतामगम दवयरथ; ॥ 

ततः शूं कारुप्रतिमरुपि दैत्ये पिधुजति 
त्रपि छिन्दत्येनत् करकर्ितवक्प्रहरणात् । 

समार श्ट स्र खु बितुदस्तवां ममतनोत् 
गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनफरीः ॥€॥ 

तत इति | ततः काररतिमरपि दैत्ये शरं विति खयि कर 
कच्मतिचकमहरणात् एनत् चिन्दति सः खठं समार््ट. भटवा लां वितुदन् गर 
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म्भायि त्यि जगन्मोटनकरी माग्रा समननोत् किरु । तत॒ यस्मात्तव करात् 

गदापातेऽप्यव्याबुरहदयता वैष्णवतेज पादुरमावश्व, सस्मादिव्र्थ । कारपरतिम 

रपि जग्सहारकारिस््रवदव्यम्तकोपादुले { अथवा जन्तक्वदतिकुपित । दसय 

दिरण्यक्षे ¦ विजत किपवति सति! खयि श्रीवशदमूरती । करकरितचक्रयदहरणात् 
करेण कस्तस्य भृतम्य चस्य चुदर्यनस्य प्रटरणात् भरिण! एनप् अघुरेण 

क्षि खलम् । छिन्दति द्विषा कृतवति। समार पूरस्मादप्यतिदुपरिति } बुष्टया 

मुष्टकृताभ्यामुमाभ्यां कराभ्याम्। वितुदेन् दढ वक्षसि प्रहरन् । ततोऽपी् 

सिद्ध्या गरन्ती माया यस्मात् स गटन्माय तस्मिन्| यस्य माया द्वरस्य 

स्वरूपमूताऽपि प्रथगिवासमान भ्रकारयन्ती जगत्छ्यादि करोति, तादा इयं । 

अनेन मायाप्रदर्यनम्य लयि निप्पटत्ये सूनितम्। जगन्मोहनकरी लद्रितर 

अनसम्मोहसम्पादयित्री 1 समतनोत् प्रायुड्क्त । किकेति वार्तीयाम् ॥ 

जथ दिरण्यक्व्रधमाटं द्वाभ्याम् -- 

भगचनन्योतिप्कणलवनिपतेन मिधुते 
ततो मायाचक्रे मिततघनरोपान्यमनसम् 1 

गरििभिषिप्रहतिभिरमिनन्तमसुर 
स्वपादाद्युष्ेन श्रगणपदमूषे निखधीः ॥ ७ ॥ 

भयथक्रेति 1) ल्व मवचक्रज्योतिप्यणर्वनिपातेन मायाचतै विधुते 

तत॒विततथनरोषान्धमनसं गरिघाभि सुिपरहतिमि जभित्नन्तमसुर स्वग 

दादूर अवणयदमूले निरवधी । च श्रीवरहमूर्वि । मयचक्ज्योतिप्क्णः 

रवनिपातेन भवतश्वक्रम्य घुदुर््नस्य ज्योतिपस्तेजस~ कण म्फुरिद्गम्तम्य लवो 

सेशस्तस्य निपातेन प्रसरणे \ सायाचक्रे माया सामासुरीणा चक्रे समूहे ! 

विधुते चरिते ! यथा रवे प्रकाशलेशम्य पाति नै तम, तद्रवद्न गते 

सीत्यं ! तत स्वारम्भैपल्यानन्तसम् ! विततो व्याप्तो षनो विविडम्तादरोन 

रोयेणान्ध विवेकविहीन मनो यम्य ते विततथनतोषान्धमनसम् । करफन्तिमुदर 

दौनिमनन्यसायारण प्रमाय च दृषटाऽपि पराग्नन्मथापप्रमातेनं स्वस्वामिनमनानन्त 
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मिति मावः। अत्त एव गरिषाभिः गुरुतराभिः सु्िभहतिमिर्मुधि्हरिः । अभि ध 

र्तं विजिगीषया पुनः पुनः परयुञ्ञानम् । अघुरं॑हिरणयाक्षमू ।, स्वपादादूगु 
हन स्वस्य पादाङ्गु | श्रवणपदमूले श्ववणपदस्य कर्णस्थानस्य मूके! निर् 
वधीः इदं प्रहतवानसि । मगवता स्वपादादूगुठेन कर्णकपोटसन्धौ ताडित इत्यर्थः । 

इदश्च व्याए्यानं स्वपादाड्गुषटेन श्रवणपदमूले निरवधीरिति पाठानुरोधेन । 

भक्तप्रियाक्ृतां सम्भतः पारस्तु "करग्रेण स्वेन॒ अवणपदमूलेः इति । एत 

से स्वपादादूगु्ठनेयेतस्य स्थाने स्वेन॒ करग्रेणेति योजनीयम् ॥ 

महाकायः सोऽये तत्र चरणपातप्रमथितो 

गलद्रक्तो यक्त्रादपतरपिभिः शछापितदतिः । 

तदा त्वाुदमप्रमदधिचोतिहृदया 

यनीन्दराः सान्द्राभि; स्ततिभिरनुवन्न्वरतलुम् ॥ ८ ॥ 

महाकाय इति ॥ महाकायः सः अयं तव चरणपातप्रमथितः वक्त्रात् 
गल्द्रक्तः ऋषिभिः शछवितदतिः अपतत् । महान् क्रायो देयस्य स 

महाकायः। अयं हिरण्याक्षः । तव शीवरादस्य । चरणपातेन पादमहारेण प्रमथितः 

्रकर्पेण मथितः! अत एव॒ वक्तात् मुखात् गरत् सवत् रक्तं रुपिरं 

यप्य स गरुद्रक्तः। ऋपिमिरमुनिमिः। पिता अहो माग्यम्, को नु 

भगवतो सुखं॑पद्यननेवान्तिमां गतिं कभेतेति प्रशंसिता दतिर्हननं यस्य सः 

छापितहतिः । अपतत् पतितः । भक्तप्रियाङृतां पाठस्तु (त॒ करसरोजम्म 

थित." इति] करसरोजेन करारविन्देन प्रमथित इव्यर्थः 1 तदा मुनीन्द्राः 

उद्ामप्रमदभरवियो ति्धयाः सान्द्राभिः स्तुतिभिः त्वाम् अध्वरतनुम् अनुबन् । 

तदा तम्मिन्नवसरे ! शनीन््राः सुनिग्रष्ठा. । ' उदामेनानतर््देण ` ममदमरेण 
सन्तोपानिशयेन विथोति पिकसनदीरं दयं भें ते - उदामपरमदमरवियोति 
छ्ययाः । सान्दामिः सम्मूय छकनलतवादधिरीरुनदददिदामिः 1 - स्वमिभिः 

स्तोतैः। त्वां श्रीवरादम् । ज्वरं  यनरङ्गम् 4. अनुवन् य्ाद्घत्येन वृष्ट 

युरर्भः ॥ 



॥ 

११० मारयणीयम् , [छम्घःः३ 

स्तुतिपरकारमाद-- 

चि न्दौ रोभस्वपि कुणगणथ्षुपि ̀  पूतं 
यतर्दोतायेऽदध्री सुगि वदने चोदरं इडा । 

गरदा जिह्वायां ते परपु करणे च चमसा 
त्रिमो सोमो वीर्य प्रद गरदेेऽपयुपसदः ॥ ९ ॥ 

त्यचीति॥ दै परपृल्प पिमो वरद ते लनि छन्दः रोष कुदागणः 
जपि चष्घपि पृत् अद्र चतुरदोतारः वदने सुक् अपि उदरे इडा च निहायां 
अदाः कर्णै चमसाः च वर्मं सोमः गर्देदो उपसदः अपि । परपुरुष परः 

सरवोछृप्स चासौ पृस्पशचेति तादश । विमो सर्वन्यापिन् । वरद् भगम 
यरद । लि चर्मणि] छन्दः गायत्यादि । दन्दास्येव खगिदयर्थ. ¡ एवं 
सल्मोतसापि बोध्यम्) कुदयानां दर्मणां गणस्समूहः । चश्रुषि यने । 

अदौ चरणेभ्यः । चदुदेतारः चत्वारो होतारः जध्वर्ाद्यः} वदेने 
मखे! शुक् जुदः। उदरे जठेरे। इडा पुरोडादाद्रग्यनिधानपतेम्। अरहाः सोम 
सग्रहणमात्रविरोषाः । भिद्वाया रसनायाम् । कर्णे कर्णरन्रे । चमसा भक्षण 
साभनपात्मेदाः } दी रेत. । सोम" सोभरतारसः। गरुदे कण्टदेदो ! उपसद, 

इिविदोषा. । सर्वत्रापिशकारश्च समुचये | शेोफेऽत्र मया वेदानधिकारादध्यर 

विधिमनजानता केवरं वाक्ययोजना छता भक्तप्रियोक्तया रीत्या ! अयं शोको यमी 

ैरियादिस्तवनमुसरैरिदु्ते स्थितस्येतिश्व्दस्वार्थमरद्शनपर् शि द्रष्यम् ॥ 

एवं भगवतो बराहावतारं तकर दिरण्यक्षवधं चोपवर्यानन्तरं प्रक 

रणपुपसंहन् भगवन्त प्रा्थयते-- 

शनी नैरित्यादिस्ववनसुररिमौपितमना 
महीयस्या पूर्वा विभरतस्कीर्या च पिरसन् 1 

स्वधिष्ण्यं सम्पातस्मुखर्रिहारी मघुरिपे 
निरून्पा रोगं मे सकलमपि वातारुयपते ॥ १०॥ 



व्यकमू-१४] कपिलोपाख्यानम् । ` १११ 

भुनीन्द्रैरिति ॥ दे मधुरिपो वातारुयपते इत्यादिस्तवनयुखैः सुनीन्धैः 
मोदितमनाः महीयस्या मूर्यं विभल्तरकीत्यौ च विरुसन् सुखरस 

विहारी स्वधिष्ण्यं सम्पाप्तः चं मे सकलमपि रोगं निरन्धयाः । मघुरिषि मधु 

मर्दन । वातारुयपते श्रीयुरवायुपुरनाय । इत्यादिस्तवनमुखरैः इत्यादिना त्ववि 

छन्द इत्याघकपभकारेण स्तवनेन स्तोत्रेण मुखर्वाचरः । सनी्ैैनितैः। 
मोदितं प्रसादितं मनो यस्य स मोदितमनाः ] महीयस्या अतिदायेन पून 
नीयया। मूरया स्वविप्रहेण । विमरुतरकीर्त्य विमलतया अत्यन्तनिर्मर्या । 
वक्चृध्ोतृणां सकर्पापदरयेत्यर्थः । कीया यदसा । चकारस्तमुचये । विलसन् 

थोतमान । सुखरसविहारी स्वैरं क्रीडमानः । स्वधिष्ण्यं स्वस्य पिष्ण्यं स्थानं 

विकरुण्ठनिर्यम् | मे ममानन्यश्चरणस्य । सकलमपि समस्तमपि । बाह्ममाभ्य 

न्तरव्ेतयर्थ- | निरुन्ध्या: अपाकुरु ॥ 

_ इति दिरण्याक्षयुद्-सद्ध -यत्तवरादसुतियर्णनं 

श्रयोदसं युराकम् ॥ 

्वतुर्देशदशकम् ॥ 

एवं वराहाक्तारेण अवि सतप्रतिष्ठायां स्वायम्य॒वमनोः प्रजापारनं सष 

पेणाद-- 

समनुस्परववापकादपियुग्मः च मनुः पद्जमम्भाद्गजन्मा 1 
निजमन्तरमन्वरायदीनं चरितं ते फथयन् सुखं निनाय ॥ १॥ 

समनुस्मरतेति ॥ पहहजसम्मवाङ्गजनन्मां स मनु. निजमन्तरम् अन्त 

रीन सं दनाय ? पलसम्मवाङ्वन्या पृडधजत्तम्मवम्य नग्रनोऽङ्गजन्मा 

पुव 1 समनु म्वायम्युवो मनुसियरथः। निने म्वीयम्। अन्तरं चनुर्वुगाणा 



शद् नारायणीयम् स्कन्ध 

मेकसतिम् , भन्वन्तरं ठु दिव्यानां युगानामेकस्तिः' इत्यमरतिहमचत्ष् । 

अन्तरायहीनम् भन्तरायाः शारीरमानसरेविकमौतिकाः छेदाः भजाप्रारनपति 

मन्धकारिणिः तैर्विना शखपिति क्रियाविरोपणम्। मिनाय नीतवान् । 

अतर देतुमाह--सम्शुस्छततावकाड्धरियुमः ते चरितं कययननिति । समनुसतं 

सम्पायमनियमादियुक्तमनुस्यतं लयविक्षेपादि राहिलयेन निन्ितं तावकं खदीयमद्भर 

युम चरणकमलं येन.सः समतुसटततावक्िनरः ते तव श्रीनारायण । 

चितं रीटवतारादिवेिताति ! कथयन् कीर्यग्। लद दू प्रियुगरध्यानेन ल 

चरितकीर्वनेन च स्वलिचन्तरे तस्य प्रजापारनप्रतिवन्यका; शारीरमानसादवश्च 

छेदा न समभवनिव्य्ः ॥ 

अथ भगवत. कपिरावतारं वर्णपिप्यन्नादौ तत्मसङ्गाय कर्दमकथां 

प्रस्तीति-- 8 

समये खदु तत्र॒ क्दमाख्यो दरिणच्छायमवस्तदीयत्राचा । 
धृतसर्गरसो निषर्गरम्यं भगस्त्वामयुते समाः पिपर ॥२॥ 

समय इति ॥ रत समये खलठ दुटिणच्छायमवः कर्दमाल्यः तदीय 
वाचा धृतसर्गरस. हे भगवन् निसर्मरम्यं तामयुतं समाः सिषेवे । ततर समये 

तस्मिन स्वायम्धेवमनवन्तरे । खल्विति स्वथ । दुदिणच्ायमवः नह्मणदष्टायायाः 
उतयन., “छायायाः कर्दमो जज्ञे इुक्तः। कर्दम दृर्याल्या नाम यस्य सः क्वं 
मास्यः । कर्वुममनापरतिरिवयर्थः । तदीयवावा तऋणो नियोगात् 1 भृतः सर्मरस. 
खष्टिकोमो येन स. ृतसर्मरसः } भगवनन थयादिसम्पन्न ¡ निसर्गरम्बं निसर्गेण.म्ब 
भाधैन रम्यं स्िन्तकदृदयरखकम् ) त्वां शीनारायणम् । युतं द्सहसपरि 
मिताः) समाः संबत्सान् } अलन्तसोग द्वितीया } सिये तपसाऽऽररधदर्थः } 

तपश्चरतः कर्दमस्य पुरसताद्रगवान् श्रीदरिः प्रादुरासीदिरयाद--, 

गरुडोपरि काठमेषक्म्रं विसत्केठिसरोजपाणिषद्म् | ' 
हपिवोष्ठ्िताननं विमो त्वं बपुरविषडुरूपे स्म कर्दमाय ॥ ३॥ 



वशक्रम्-१९] कपिदोपाख्यानम् । २१३ 

गरुडोपरीति॥ दे विमो लं कर्दमाय वपुः आविष्युरे स्म । 
विभ सर्वव्यापिन् | वपुः स्वकीयं दिव्यमङ्गररिमहम् । ाविष्छुरपे स्म॒ सन्द 

सितवानसि । भगवता कर्दमाय सन्दर्चितस्य वपुपः स्वर्ूपरमाह--गर्डो 
परि कारमेषकम्र विरुसत्केरिसरोजपाणिपश्चं हसितोष्ठसिताननमिति। गख्डो 

परि गरुडप्यांसदेरो । स्थितमिति दोषः! कास्मेधकम्रं कारमेषवत् नूतन 
अलधरवत् कम्रं कमनीयम् । अमयोयमया मगवद्वपुषः शीघ्रमेव मक्तामीएटवर 

भ्रदत्वं व्यज्यते । विरसब् शाभमानं केिसरोजं रीलारविन्दं यर्म्तद्विरस 
केरिसियोजं ताद पाणिप्यै करप यस्य तद्धिरुसत्केणिसरोजपाणिपमनम् | 

हसितेन मृद॒मन्दहासेनोसितम् उचैकपितमाननं मुखं यस्य तद्धितोपि 
मनम् ॥ 

1 

करदम्रजापतेममवदनुग्रहभरकारमाद-- 

स्तुवते पुरकाषृताय तस्मै मनुपुत्रं दयितां नवापि पुत्रीः 
कपिर च सुतं स्वमेव पश्वात् खगतिश्चाप्यनुगृह्य निर्गतोऽभू; ॥ ४ ॥ 

स्तुवत इति ॥ चं स्तुभते पुरुकावरताय तस्मै मनुपुत्रं दयितां नव 

पुती; अपि स्वमेव कपिं सुतं च पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृदय निर्गतः 

अभूः । स्तुवते स्तुतिं कुर्वते । पकादृताय पुरुकेन मगवदर्शनजातपमोदभरा 

दुसन्नेन रोमाशेण आदृताय व्याप्तशरीराय। तस्मै कर्दमाय । मनुपुत्रौ मनोः 
स्वायम्भुवस्य पत्रं दुहितरं देवहतिम् । दयितां भार्याम् । नव पुत्रीः देह्य 

नव कन्याः। स्वमेव आसमनोऽशमूतमेव । कपिं कपिराख्यम्। सुते पुत्रम् ! 

पशादन्ते । स्वमपि मोक्ष च। चकारावगिरब्दौ च मयुच्चये ! अनुगृह्य यनु 
अरहतया दला । र्गतः प्रस्थितवान् 1 स्वायम्भुवो मनुर्बह्वदै नाम देदामभिव 

सति, स मनुः शतरूपया महिष्या सुतया देबह्रत्या च सह त्वं दिक्षु रथेना 
त्ागस्य गुणवतीं स्वदुटितरं तुभ्यं दास्यति, चं च तस्यां नव कन्यां जन 

यिष्यति, अहं च स्वांशेन तस्यां तथ पुप्तेनावतरप्यामीस्यनुगृदय तिरोहित 

इत्यर्थः ॥ 
7 15 



१९४ नारायभणीयम्र् [स्कन्ध -३ 

अथ मग्रवदनुग्रदस्य फलमाद-- 

स लुः शतरूपया मदिप्या युवत्या सुतया च दबा । 
भवदीरितिनार्दोपदिष्टः समात् कर्दममागतिग्रतीकषम् ॥५॥ 

ख ङतति॥ स मनु शतस्पया मटिष्या गुणवदया सुतया देवहूत्या 

च आगतिश्च कर्दम समगात्) स स्वायम्भुव । शतर्प्या शतखूमास्यया। 

मदष्यां स्वमार्यया ! गुणा सैन्दथसौरील्यादयोऽम्याम्पन्तीति गुणवती तया } 

सुतया पुभ्या ] देवहूतिरिति नाम । चकारस्समुचचये ! आगति पुष्या सद् 

मनोममन प्रतीक्षते प्रतिपास्यतीव्यागतिप्रतीकषम्तम्। अपि नाम मनुरिदानीं 

पत्या सहागच्छतीति मागे एव दच्टधिमित्ययै । कर्दम कर्दमपरनापतिम् । 
समगात् पराप । गतु कथ भनुना कर्दम एव स्वदुहितुरनुर्ष इति जातमिति चेत 
वाह--भदद्रीरितनारदोपदिष्ट इति । भवतेरितेन प्रेरितिन नारदेन उपदिष्ट 

देबहसै कर्दमवय शीरगुणवर्णनपूर्वक कर्दमाय स्वामजा प्रयच्छेति मनुरप 
दिष्ट इर्य ॥ 

दमस्य देवदतिपसिहेमाह-- 

मुनोपहता च देवहूतिं सरणीरतम याप्य करदमोऽमौ । 
मद््च॑ननिदृतोऽपि तस्या दशूषणया दधौ प्रसादम् ॥ ६ ॥ 

मयुनेति ॥ अमौ कर्दम च वदर्चननिर्ेत अपरि मुना उपहता 
तस्णीरद देवह्रतिमवाप्य दृदञुूपणवा तस्या पसाद दधौ ] चरर । 
मवदर्चननिरेत मबलर्यनेन निर्बुतस्तुषट । निदृतिधरममिरत इत्यथ । अपि 

रोधे! मनुना स्वायम्मुमरेन ! उपहता सपि सद्धत्य दम् । तरणी 

सल ॒युवतिभ्रष्ठम् 1 रतदाव्दोऽत गरेषठवाची, श्ट स्वनाम स्यव् 

इयते । अगाप्य माप्य । ददश्रपणया ददया जनयायिन्या शु्रपणया अघर 
यया 1 तम्बा देदहव्याम् { दधौ धृतवान् । तम्या भसन्नोऽमूदित्यथं ॥ 

भलादस्य पकमाद् दवाभ्याम्-- 
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स पुनस्तवदुपापनप्रमा ् ादयिताकामकृते ते विमाने | 

यनिताङ्करुसदूे नवात्मा व्यदरदैवपथेषु देवहूत्या ॥ ७॥ 

स इति॥ सः पुनः दयिताकामकृते वदुपासनपमावात् छते यनि 
ताकुरसद्कुले विमाने मयासा देवहूत्या सह देवपयेपु व्यहरत् । सः कर्दमः 1 

पुनरनन्तरम्। दयिताकामङ्ृते दयितया देवह्या अभ्यरथितस्तदिच्छानुसरणार्थम् । 

स्वदुषासनप्रमायात् व्वुपासनस्य भवद्भजनम्य प्रमागान्माहास्येन | स्वयोगानु 
भविनेत्यर्थः । ते निर्पिते । यनिताकुरसड्वुले वनितानां परिचारिकाणां विदा 
धरसखीणां छेन समृहेन सड्कले मिलिति । निमाने व्योमयाने । वनिताकुर 

सदूकुरो नवात्मा इति पटे वनिताकुरसद्कुख इति कर्दमविरोपणत्येन योजनीयम् । 

नदा्मा देवहतं श्रीणयितँं नवधा विभक्त आल्मा दारीरं यस्व सः! उक्तश्च 
श्रीमद्धागवते--पविमज्य नेवधाऽऽ्मानं मानवी सरतोल्युकाम् । रामां निरमयन् 

रेभे वर्थपूगान् सुर्तवत् ॥' , इति । देवपथेषु नन्दनषष्पभदरैतरथादि 
देवोयनिपु । ग्यर् क्रीडा चकार ॥ 

शतवपेभथ व्यतीत्य सोऽयं नय कन्या; समवाप्य धन्यरूपाः । 

चनयानसमुयतोऽपि कान्तारितङृसजननोत्सुको न्ययात्सीत् ॥ ८ ॥ 

शतर्षमिति ॥ सः अये शतवधे व्यतीत्य धन्यस्साः नय कन्याः 
समवाप्य अथ वनयनसप्रुयवः अपि कन्तादितर्त् स्वजननोत्यु रः न्यगात्सीत्। 

स. अयं कर्मप्राप्तिः । शतवष वत्सराणां शतम् मवयन्तसंयोग द्वितीया । 

व्यत्य अतिकम्य । धन्ये रम्ये रूपमाङृतिर्यासां ता धन्यन्पा, । अङ्गप्रसयङ् 

विन्याससौषठवश्षारिन्यः सामुद्विकाशासोक्तसमम्तयुमरक्षणवर्णसीषठयादितम्पननाशेर्य 

यैः] फन्याः दुदितृ-। समवाप्य ञ्वा । अय अनन्तर्। यनयानसमुयतः 

यनयाने तपसे यनं गन्तुं ममुयत. उयुक्तः। फान्ताया वनं गन्तुमु्यतमासानं 
दृष पिषण्णाया देवहत्या हितं दुटिवृवरदन्पवोत्दनादिफमिष्टं कतीति 

फान्तालितऱन्। खज्ननोलुकः लनने तय देवहत्यागवनरि उलुकः भोल 

यवान् 1 -नयवात्मीत् तव्वननं प्रतिषखयतरमतेवयरथः 1 4 
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अथ कपि्टावतारमाद--- 

निसमर्वमिर मभपिवानिसवाया
मय देव देव्याम् । 

कुपिलस्तवमजाययथा जनानां प्रय
मिष्यन् परमात्मतच्विवाम् || ९

 ॥ 

निजमरभिरेति ॥ देदेव भय लं देवहू फपिटः अजायथाः । 

देव प्रकाशमान । कविः कपिरनामा। अजायथाः अवदीर्णोऽसि । देव 

द्व्या भगवदयतारयोग्यतामाह--
निजमगिरा मयन्नियेवानिरतायामिति 1 रिज 

भवगिरा स्वमर्ृपदेदोन । मवन्नियेवानिरता
यां भवन्निषेवायां लदाराधने निरतया 

तसरायाम्। भगवतः कपिरावतारस्य फटमाट---जनानां प्रमाप्मतक्वविचयां 

्रभयिप्यननिति ! जनानां लकानाम्
। परमासतक््विदां परमासनः पुर्पापरना" 

तच्वानां ् र्तयादिचतुर्विशतितत्त्वाना च विदां ज्ञानम्। प्रभयिप्यन्. आचरिपर 

म्य प्रकाशमितु्यत इत्यथः ॥ 

अय प्रकरणमुपरहरन् मगवन्नं प्रथयते 

यनमेयुपि कमे प्रसते मतसर्वखघुपादिशन् जनन्यै 1 
[8 

कपिसात्मक वायुमन्दरेय लसितं चं परिपाहि मां गदौषा्
 ॥ १०॥ 

यनमिति ॥ दे कपरिगस्मक वायुमन्दिरे कर्दमे मरसमने बनमेयुषि 

जनन्यै मतसर्व्मुपादिन् लं लसितं मां गदौधात् परिपाहि । कपििखसक 

कपिट्प । वायुमन्दरेद श्रीगुलवायुपुरनाथ । परसने म्वदुदिृररीच्यदिम्यो 

र्प्नेम्यो दला छता्थतां प्रप्य सन्ुटयेतसि सतीत्यर्थः । वनं तपोवनम्] 

पयुषि गतवति । जनन्यै मादे देवद ! मतसर्वस्वं मतस्य स्वसिद्धाम्तस्य 

स्वं स्वाण्पयद्ानीवयथः । उपादिश् उप॒ समीपे ` स्थला आदिकान्. 

भराहयन्। स्वरितम् अतिकीघ्म् । मामनन्यारणम् 1 गदौधात् गदानामाभ्यन्त 

राणां बाष्मानां च ओघात् समूहात् ॥ परिदि 
तायम्ब ॥ 

षति कपिरोपाख्यानं 

चतुर्दशद्शकस् ॥ 



पश्चदशदरकम् ॥ 

जथ मतसरवस्षुपादिशनित्यनेनोक्तमुपदेशभकारमाह-- 

मतिरिह गुणमक्ता बन्धटत्ते्वसक्ता 

त्वमरतछृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् । 
महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या 

फृपिरतनुरिति त्वं देवत्यै न्यगादीः ॥१॥ 

मतिरिति ॥ इति कपिरुतनुः त्वं देवहूत्यै न्यगादीः । इति अनेन 
प्रकारेण । कपिरतनुः करिरसरूपेणावतीर्णः । देवहूत्यै स्वमति। न्यगादीः 
उपदिषटवानसि । उपदेसप्रकारमाह- मतिरिहैत्यादिना। इह गुणसक्ता मतिः बन्ध 

छत् । इट तिएु रकेषु । गुणसक्ता गुणाः सक्चन्दनवनितादय. तेपु सक्ता 

आसक्ता । मतिर्द्धि । बन्धकृत् पुरुषस्य संसारदैतु । ननु किमिह बन्धमोक्ष 
कारणमिति चेतत्राह -तेषु असक्ता चेत् अमृतछ्त् इति। तेपु गुणेषु । सक्ता न 

भवतीत्यसक्ता । तुर्विशेषे । विदोपमाह--अगरतकृदिति ] अभृतं मोक्षं करोतीत्यगृत 
कृत् । भनु कथं संमारहेतुमूता सक्तिर्िवर्तयितुं॑दाक्यत ईति चेठनाद-- 
भक्तिमोगः तु सक्तिमुपरन्धे इति । तुरवधारणे । सक्तिं गुणसक्तिम् । उपरन्ये 

प्रतिवधाति | ननु भक्ति. केनोपायेन साध्येप्यत आह-अत्र महदनुगमलभ्या 

भक्तिः एव साभ्या इति। अत्र लोके । महदनुगमरुभ्या महतां भागवतानामनुगमेन 
शुूषादिना लभ्या प्राप्या । एवकरिणान्येषां व्यवच्छेदः । "साध्या साधयितुं 

सम्पादयितुं योम्या । सुष्ुमिरिति दोषः ॥ 

एवं भक्तियोगस्य बन्धमो्षहेतुतामुतत्युपायश्चौपपा्य अनन्तरं ्रृतिपुरष 

विवेकस्यापवगेतुतामाद-- 

ग्रकृतिमहदहद्भारा मात्रा भूता- 
न्यपि हृदपि ददयक्षी पू्मः प्रवि्षः । 
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दति विदितविमागो ्ुन्यतेऽमी प्रकृत्या 

कपिरुतनुरिति तं देवदत 'न्यगादीः ॥२॥ 

्रकृतीदि ॥ कपिस्तनुरियादि पूर्ववत्! एवपुतरत्रापि दर्यम्। 

इति विद्रिठविमागः अमौ प्रहत्य सुच्यते। इति अनेन प्रकारण । विदिता. 

क्ताः विभागाः भ््त्यादीनां विद्नेषस्पाणि येन सः विदितविमागः। ्रदधत्या 

दीनां विरेपर्येणाधिगमात् पर्प ्रहयादि
भिन्तेनापिगच्छननितययैः । जौ 

मषः । भर्वया मायया । त्कायमूतदारीरादिवन्धैरिति यावत् । 
सुच्यते स्यज्यते। 

इतीत्यनेन क्त विमागपकारमाट--मरर
ृतिमदवदद्धाराः च मात्राः च भूतानि जगि 

दत् अपि दशाक्षी पश्विः पूर्पः इति 1 रहतिमूलश्रफति., मूरकारणत्वात् । 

या प्रथानमव्यत्तमविा मयित्यादिमिदायै्यवदियते ॥ मदत् मद्व मूर्तेः 

कार्यम् | जदङ्कारा महतत््ादुलनाः सरा्तिकराजसतामसा. । प्रकृति" मदत् 

अहङ्कारेति प्रहृतिमटददङधा,। मातरप्तामसादङ्ासका्याणि दाव्दम्प््परम 

मन्धाख्यानि पतन्मत्राणि । मूतानि एमिभ्यतेजनोवाय्वाका्रूपाणि पयठमूत 

पद्वाच्यानि । हत् मन" । ददानामक्षणामिन्धियाणां समादारो दाक्षी । प्राण 

रसनवद्ठम्तववद्टोतरासूयानि पष ज्निन्दियाणि वाक्याणिपादपायूपम्याख्यानि पश्च 

कमन्दियाणि चेति दयन्ियाणीत्यय 1 रहृतिरमददहङ्ाराविति तीगि, पथ 

तन्मात्राणि, पञ्च मृतानि, मन इत्येकं दरोन्दियाणि चेति चतुरविशतिस्तत््वानि । 

पर्प पुदप-। स च जीवरेशवरमेदात् ्वियेदि ध्येयम्] अपिदाव्दौ चकारौ च 

समुच्चये ॥ 

ननु शरीरादिबन्धस्य वास्तवले कथं जीवम्य तम्मान्मोक्च म्यादिव्याद्ङ्गय 

तम्याऽवियाविरपितत्वेन जाननिवृत्तिलमाट्-- 

्रकृतिगतगुणौचैनाज्यते पूरपोऽयं 
यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं मजेरन् । 

मदसुभजनत्ारोचनैः साऽप्यपेयात् 
कपिरतदुरिति चं देवहृस्य न्यमादीः ॥३॥ 
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१. ्रकृतिगतगणौषैरिति ॥ अयं पूर्षः ्रकृतिगतगुणौचैः न भज्यते । 

अयमनुपदसुक्तः। पूप. पुरुप. । प्रृतिगतगुणौधैः । जत्र प्रृतिरव्येन प्रह्ति 

कारथमूतसतुर्वशतितत्त्वमयानि अरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिजखूपाणि चतुर्विधानि 

शरीराप्युच्यन्ते। तदरर्गणौर्णसव्यै कर्ृलमोय्तृलादिभिः। नं भाग्यते 

नौपरज्यते | शरीरस्थोऽप्ययं जीव; परमार्थत. दारी; करटलभोक्तूतजनन 

भरणादिमिनं दिप्यत इवर्थः ¡ ननु यदि गरकृतिमुणटेषै जीवप्य नास्ति, ति 
संस।राभावप्रसद्ग इत्यत आह--यदि तु तस्यां सजति तदृगुणाः तं भजेरन् 

इति। पूरुष शत्यताप्यलुवर्तते। तस्यां प्रतौ । शरीरादिष्विति यावत् 1 
सजति भहम्ममेप्यमिमन्यते। तद्गुणाः धरुतिगुणाः । तं पुरपम्। भजेरन् 

जननमरणादिदु खमनुमावयन्तीवय्थः ] यथा शुदधस्फटिकस्य खोहितस्फटिकसमव 

धाने ौहिव्यामवेऽपि डौदिवयप्रतीति, तद्वद् भ्रङृतियुणलेपामवेऽपि पुरुपस्य 

प्रकृतिसद्गा्तदुगुणवतेप्रतीत्या संसारिलोपपपतिरिति भावः। ननु प्रठतिगपि कथ 

मपगमिप्यतीति चे्त्राद--सा अपि मदनुभजनतत्त्वाोचनैः अपेथादिति। 

सा प्रति" । मदनुमजनतत्त्वालोचनैः ममेश्वरम्य अनुमजनं प्रणिधानं तत्वा 

चनानि तत्त्वस्य सद्वस्तुनः । पुरस्येति यावत्। जाटोचनानि श्रवणमनन 
निदिध्यासनानि। तजन्यमहमस्ि पुरूष हइ्यनुमवासकं त्ञानमिवयर्थः। अपेयात् 

अपगमिप्यति ॥ 

अथ मदनुमजनतक्वाटोचनैरित्यतोक्तस्येश्वसणिधानस्याएङ्गत्माद-- 

पिमरमतिरपातत॑गरसनायैगेदङ्चं 
गरुडसमधिर्ूदं दिव्यभृषायुधाङ्कम् | 

रुचिद॒टिततमालं शीलयेताुवेरं 
फपिरुतयुरिति त्वं देवहू न्यगादीः ॥%॥ 

विमठमतिरिति ॥ पिमटमतिः उपरतिः आसनायै अनुबेले- मदङ्गं 

शष्येत ¡ विमल जरच्ादिस्मैर्मितयम्नानादिच्तै्मियमश्च निरमा मनिरदधः 
यस्य सः पिमलमति; । रक्तयैतव्--श्रहनच्ददताद्रिमर्मरावादिनियमैशच 
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पाविता इति । उपपिः स्वष्तैः अम्यतनेन वशीद्तैरिर्थः । आसनायैः 

सासनमाणायाममतयाहरिः । उयरक्षित इति शेष.। जनुेलं सर्वदा । मदङ्गं 

ममाद्गं विग्रहम् । शीर्येत धारणां ध्यानं समाधि च श्ीट्येतेवयर्थः । ननु जग 

म्मयस्य भवतः कीददामद्गं शीट्येयमित्यत आह--गरुडसमपिरदं दिव्यमूपाु 

धाक सचिुलिततमारमिति । गरुडसमधिरूढं गर्डोपरि स्थितम् । दिन्या भग्र 

कताः भूषाः किरीटकटकाचामरणानि आयुधानि सुदेनादीन्येवादधिदं यघ्य 

वदिव्यमूषायुपाङ्नम्। रुच्या कान्या तुरितस्सदशीृत. तमारस्ताबिन्छृशो 

येन तत् रुचितुङ्दितमारम् ॥ 

सम्प्रति जानयोगादष्टङ्गयोगाच भक्तियोगस्य सुगमतामाह--- . 

मम॒ गुणगणरीकाकर्णमैः कीर्ेनाधै- । 
मयि सुरसरिदोषश्रख्यवचिचातुदृत्तिः ! 

भवति प्रममक्तिः सा हि मृत्योरिभेव्री 
कपिलतसुरिति त्वं देवहत्यै न्यगादीः ॥ ५॥ 

ममेति ॥ मम गुणगणरीराकणैनैः कीर्वनायैः मथि परमभक्तिः मवति । 

मम श्रीनारायणस्य ] गुणमणरीराकर्नै. गुणानां म॑क्तवात्सस्यादीनां गणस्समूहः 

ठीखा रीकावतारादिचरितताणि तेामाकर्गनैः श्रवनः { कीर्तनं कथाप्रसङ्गः 
आये येपां तै. कीर्नायैः । जाद्यपदेन स्मरणादि मृद्यते । कथाश्रवणकथापसङ् 

स्मरणनमस्काराैनवन्दनदाप्यस्ल्यालनिवेदनरूपया नवलक्षणया साधनभक्तये 

र्भः | प्ररममक्ति. प्रमा उच्छृ भक्तिः साध्यमक्तिः । मवति जायते । 

साध्यभक्त. स्वरूपमाह--सुरसरिदोधपरस्यचिनुदृतिः इति } सुरसरिदोषपस्या 

गद्धप्रवाहवदविच्छितना { चिचानुद्तिः प्रेमालिका मनोवृत्ति-। सा टि मृत्योः 

बिजली । सा साध्यभक्ति. 1 हिरवधारणे । मृत्योः संसारम्य ¦ विमेद्री विरोषेण 
अनायासेनैव समलेन्मूटनकारिमीरयर्थ ॥ 

अथ भक्तदा केवलपापकर्मणां नरकपातमकारमाद्-- 
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अदद बहुल्िसाघधितर्थिः ईटुम्बं 
प्रतिदिनमलुपुष्णंसरीजितो भालारी । 

बिदाति हि गृहसक्तो यातनां मय्यमक्तः 
कपिलतदुरिति चवं देवहूत्यै न्यगादीः ॥ ६ ॥ 

अहेति ॥ मयि अभक्त. हि गृहसक्तः यातनां विश्चति अहह । 

मयि रशवरे | भक्तो न भवतीत्यभक्तः। दिस्वर्थो विरेषे। विशेषमाह-- 
गृहसक्तो यातनां विशतीति] गृहसक्त गेषु दारादिषु सक्तः आसक्तः । 
अत्र॒ गृहपदं पत्रादीनामप्युपरक्षणम्। यातना रौरवादिनरकम् । विशति 
प्रविशति । जीवितावसाने यमश्ञासनात् प्रशस्ता यमकिङ्करा जागतस्य तस्य 

देद्यसाणान् यातनादरीरं नीला पारोन गले भध्वाऽऽकृष्य तिमिद्राभ्या वा सुहत 

नवनवतिसहस्योजनदूरे स्थितं ग्रमसदनं नीत्वा स्वकर्मतारतम्येन तामिसषादिषु 

नरकेषु पतियन्तीय्थ- । अहेति खेदे । ननु केवरं गृदसकत्या फथं नरफपातः 
स्यात्, नरकस्य पापफरत्वात् , गृहसक्तः पापकर्मलवामावाचचेत्यत आह--बहुरर्दिसा 

सञ्चिताः बुदमयं प्रतिदिनमनुपु्णत्निति। बहरर्दिसासधितर्थिः बहुखामिर्नाना 

विधामिः हिसामिः भराणिषपीडनमागिवधनौर्यासत्यादिमिः सश्चितैरार्भिनेरैषनधान्या 

दिभिः) दटमबं पत्रदारादीन्। दिने दिने प्रतिदिनम् । अनुपुप्णन्. पुनेः पुनः 

पुप्णन् । कुटुम्बपोषणे देतुमाह--सीजितः बारी इति। खीजित- लिया 

भार्यया जितः स्वाधीनीकृतः। बाल्लानठी बालकानां लाव्नैकनिरतः । मय्यमक्तः 

कुटम्बपोपणार्थं हिसादीनि नानाविधानि पापकर्माणि वुर्बाणस्तकलनि भोक्तु 
रौरवादीन् नरकमेदान् विशति, मद्वक्तश्े्न तथा यातना विंशतीः ॥ 

सम्प्रति गर्मस्यस्य जन्तोर्चिवेकोदेये सत्यपि तस्य॒निप्फरत्वमाह-- 

मुवतिजटरखिन्नो जातयोधोऽप्यकाण्डे 
॥ प्रमवगरितवोधः पीडयो्टद्वय चार्यम् । 

पुनरपि चत शुदत्येय कारुण्यकाले 
कपिततसुरिति स्यं देवत्यै न्यमादीः  <॥ 



५ 

१२२ नारायणीयम् [स्कन्ध - 

युवतिजदरेति ]] युवतिजटरलिन अकाण्डे जातमोध अपर पीडया 

बाल्यमुहह्वय पुनरपि तारण्वकाले सुद्यति एव बत ¦ युवतिजटरलिन्न युदया 

मातुर्जटेरे गमीदायि छिन कटुम्टख्वणदारतीकोप्णलैो दृत क
पिम 

श्वातीबोपदूत । अकाण्डे दु खमतीकारकरणसामरथ्यरहिते काले । जात गम 

स्थस्य स्मे मासि दैवाहन्यो बोषो जन्मदयतसश्चितकर्मसशचग्रस्यृतिर्यम्य स॒ जद 

वोप ! अपिर्विरोधे 1 जन्तरिति शेष 1 पीडया इणनिरा्तिपरिहारासामय 

संञ्जतिन दु खेन सदित 1 बाल्य शवम् । उदह्चथ अत्क्िम्य । पुनि 

यथा पूर्वम् जन्मनि तयेहापीत्यै । तारुण्यकाले यौवनकाले 1 मुदि, 

कामनौधादिपराधीनतया फाम्य निविद्धमपि करम समाचरन् पूर्वतमो विदाती 

द । एवकारोऽयोगव्यवच्ेदायै । वतेति खेदे। ननु कथ जातबोषम्य 

जन्तो कामोधादिपराधीनतेतयत आद--प्रसवगरितयोष इति। प्रये सूति 

मार्तनोदनेन योनिय्यनिव्यीदनेन च गितो नो माधो जन्मदातसधित 

करमस्यन्पतिरयस्य स ॥ 

नन्वधर्मकफारिणो गृटम्यम्य नरकपातिमम्मपेऽपि धार्मिकस्य गम्यस्य तथा 

नरकभाप्त्यमावान्न दोष इत्याशङा परिदतु॑पुनराग्रषिसम्भवारादराारहम्थयम्य 

स्वमपरापकत्वेऽप्यनादेयतामाई-- 

पिठसुरगणयाञी धा्मिरो यो गृहस्थः 
मश्व निपतति कि दक्िणाप्योपगामी। 

मयि निदििमफाम कर्म तृदक्पधाथ 
कपिरतुरिति त्व देवह्स्य न्यगादी; ॥ ८ ॥ 

पिदनुर्मगपाओीति।। य पिवरयुरगणयायी घा्िक गृहम्यस च 

दक्षियाप्योपगामी फारे निपनति। पितृन् घुरगणान्, देवममूटाशच यष्ट धीरम 

स्याम्तीति पितमुरणणया 1 एरकामनया यागाद्विरिहितकरमरृदिस्य्ं 1 द्र 

शतेति माद । धार्मिद निरिद्वकर्मपरित्यगिन दिदटितकर्मानु्ठाता । गृहस्य 
गृह्मेभी । च्रोऽप्ययं । दमिप्याध्वापामी दक्षिणाध्वा भूमादि 
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तदरामी तद्रमनशीकः । कले पुण्यक्षये सति- ] निपतति पुनरावर्त 
इत्यथैः 1 पूमादिमारगगमनभकारशेतयम्--केवरुकाम्यकर््त् जीवः प्रारब्धा 
वस्ताने चष्षुरादीच्धि््रारा सृक्मशचरीरेण सह रनर्च्छति। तं च धूमा 

` मिमानिदेवता राव्यमिमानिदेवताहस्ते प्रयच्छति । सा च. कृष्णपक्षामिमानिदेव 

त्थि, सा च दक्षिणायनपण्मास्ामिमानिन्यै, सा च पिवृलोकमर्मिणाकारो चन्द्र 

मसं सत्निधापरयति । तत यावत्. सुङृतावसानं स्वर्भमनुभूय मूमौ पतिष्यन् प्रथम 
माकम परित्वा ततो वयुपूमाभ्रमेवदरिकरमेणोपधीु पठति । अभ्रं जलं 

विमत वर्षति मेघ -इति मेदः । ओषधीभ्यः पुरपयुक्तेभ्यो रसादिक्रमेण रेतो 
भूत्वा सिया गर्माडायं भ्रविद्य दारीरी भवति ! यदि पुण्यशेषः,- तहिं ब्रा 
णादियोनौ, यदि पाप्ेषः, तर्द चण्डासदियोनौ जायत इति भेदः | ननु 

पि वुवन्ुत्रायणमर्गिण यातीव्यत आह--मगि निहितपकामं कर्म॒तु उद्षप 

थार्थमिति। मवीशवरे । निटितमर्पितम्। अकामं कोम्यकर्मनिपिदधकर्मव्यतिरि 
क्तम् | कर्म नित्यनैमितिकपायध्चिततोपवासादिरूपम् ! उदवपधार्थम् अथि 

रादिगतिपरापकमितयर्थः । सर्वर कपिरतनुरितयायदरृतिः स्वेषामपि शोकानां 
स्तोतलवसिद्धये, अन्यथा भगवद्वाक्यमात्रस्य स्तोत्रलवामावात् 1. भकरणस्य 

स्तोतस्पत्वेऽपि परतिश्षोकं स्तोलल्वं न सिद्धयेदिति द्रव्यम् । तनु मस्तु 

अतिश्वकं स्तोतल्मिति चेन्न, तत्रैतत् सहसोतरमधिकतरम्। इति यक्ष 
माणल्वात्॥ 

, अथ भगवतः कप्रियचारयस्योपदेशप्रकारयुपवरण्यानम्तरं भगवस्मयाणं देव 
हव्या गोकषपशिघष-- 

इति सुषिदितवेधां देव हे देवहतं 

ृतसुतिमलुगह् त्वं गतो योगिसद्वैः । 
विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन युक्ता 

$ ` स्यमपि जनहितर्थ' वतसे ्ायुदीच्याम् ॥ २ ॥ 
-श्तीति ॥ दै देव चयम् इति सुविदितयेयां इतति देवहतिमतु 

योगिसद्वैः गतः । देव मरकाशमान । इति अनेन भरकारेण । दुध विदतं चवातं 



श 
नारायणीयम्. 

[क्न्य 

चेय त्प तस्प्डुपायश्च य्या तां सुविदितवेयाम् 1 कृता नुतिः स्तुतिर्या 

तां ङृतनुतिम् 1 यगिसक्चो
गिनामषीणां सक्च समूहैः । सदेति देषः। गतः 

प्रययौ । अथ विमरमतिः ससौ मक्तियोगेन सुका 1 जथ मगवद्रमनानन्तरम् । 

विमल ्ञानमदीपोदयेना्ानत
िमिरनिहतवा निर्मसा मतिरन्त.करएणं यस्याः सा 

विमखमति.1 असौ देवहूतिः 1 भक्तियोगेन भक्त्याख्येन योगेन मरोक्
षोपयेन 

मुक्ता मेष गता 1 लमत जनिता प्रागुदीच्यां वर्वसे। स॑ कप्मूिः 

जनटितार्भ कैलोक्यरकयि । परगुदीच्यां दरि 

एवं कपिरोपास्यानेन अक्ियोगस्य 
सर्वोत्कर्षुपपायागन्तरं भक्त पर्थ 

यते-- 

पुरम् किष चहक्त्या सवत्पदाम्मोजमक्ति 

सकलभयविनेवीं सर्वकामोषनेतीम् । 

यदसि खल द्द त्यं तद्विधूयामयान् मे 

गुरुपवनपुरण खय्युपायत्छ मक्तिम् ॥१०॥ 

परमेति ॥ परम बह्व्या किसु । स्वं लददाम्भोजमक्ति सकरमय 

विनती सरवकानोपनेनी ददं वदसि सं
 । तद् दे गुरुपवनपुरेश मे आमयान् विपूय 

लयि भक्तिम् उपासस्व । ¶स सो
] अनेन सम्योधनेन भवदुक्त सवभ्योऽ 

पि प्रामाण्यं सूचितम् द्रषत्या बहुविधेन मापितेन । अथवा बहूनामूषीणमु 

कत्या वचनेन । किमु किं प्रयोजनम्
 1 न किचित् प्रयोजनमिरथैः लसदाम्मोज 

भक्ति चसदाम्भोजयोसत्सादारविन्
दयभक्तिम्] सकरमयदिनेतरीं सकलानां 

सैषां भयानाम् । संसार खस्यापीत्य्ै 1 दिनेतर समूलोन्मूटनकर्वीम्।
 किच, 

सर्वकामोपने््री स्वषामैहिकानां पारविकाणाश्च कामानामभिटापाणामुपनेव
ी 

पूरितम् । ददं निथितम् । पतत् कियाविरेषणम्! वदसि कथयसि 1 

स्ववि ्रहि्ौ । सत् तस्मात् सकरभयन्तितैकलात् सवौमिलाषपूकला 

चेः । सुस्पवनपुरेश गुस्वायुपुरनाथ मे ममानन्यशरणस्य । जामयौषान् 

जमाना बादमनामाभ्यन्तराणं च आओधान्. सञ्चयान् । विधूय दूरौङृत्
य। अन्यथा 
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अह लद्धजनं कठुमम्भः स्यामिति भवः] चयि श्रीनारायणे । भक्ति परेम 

रक्षणाम् । उपाध सकामय ॥ 

इति किरोपाप्वाै पञ्चदाददाकम् ॥ 

इति शरीनारायणीयस्तोच्रव्याण्यायां याटयोधिष्यां 

दतीयस्कन्धपर््छिद्; ॥ 

आदितः शोकर्सख्या १५८ 



चतुर्थस्कन्धपरिन्टेदः 

पोडददफकम् 1 

अथ मगबतो नरनारायणावताखस्तावाय दकषपरजाप्तेषिवाटादिकमाद--- 

दधो पिरिश्ववनयोऽय मनोस्वनजं 
लब्ध्या भर्रतिमिह षोडश चाप कन्या; । 

ध योद्धा ददौ पिचु स्यधाञ्च 
स्यादा हविशनि सदीं भिरि त्वद 1 १॥ 

दृक्ष इवि ॥ जथ दिरितनय दक्ष मनो तनूजा पसूर्ति रुष्ष्वा 

इह पोडश कन्या आप च । अथशव्द् कथारम्े। विरिितनयो षिरिधस्य 

्रहमणस्तनयं पुव । दक्ष सनामा प्रजापति । मनो स्वायम्भुवस्य ! तनूजा 
पुलीम्  प्रसतिरिति नाम] रन्च्वा परिणीय] इट प्रसूत्याम् | कन्या 

दुदित् 1 आप रब्धयान् 1 चकार उक्तसमुञचये। वायारदकरे वा । रध 
लयोदश पितृषु स्वधा हविर्यृनि स्वाहा लदशे गिरिर सतीं च ददौ] र्थ 
धपमदेवे। तयोदश । कन्या इत्यनुषञ्यते) पितृषु स्वधा तदास्य पुत्रम् 1 

हविर्भुजि अगर । स्वाहया स्वादामिधाना कन्याम् 1 लददो तवैव मूर्यन्तरे । गि 

दिवे । सती तन्नामधेया दु्िपरम्। ददौ धमेदेदादिभ्यो द्वानितयथं ॥ 
सम्प्रति भगवतो नरमाराग्पादतारमाह-- 

भूति धरमगृिणी सुपु भवन्त 
नारायण न॑रस्सख महितिसुमायम् । 

यञ्ञन्मनि प्रषुदिकाः कृतदृयंपोषाः 

पष्योत्करन्, पबृषुुवु सुरीषाः 1 २॥ 
भूतिरिति ॥ धरमृहिणी मूर्ति हि मदहिानुमाव भवन्त नरसख 

नाराय सुषुवे । पर्मगदिणी भमेस्य पमदेदस्य गृण परी । मूतििति 



दशधकम्--१६] नारायणावतारवर्णनम् । १२७ 

नाम । दिस्तर्थो विशेषे । विदोषमाह- मवन्तं सुषुव इति । मितः पूमितः 
अनुभावस्तेनो यस्य तं महितानुमावय् ¡ भवन्तं भवन्तमेव ! नरस्य सखा नर 

सखस्ताहशम्। भवदंशमूतौ मह्नुमाबौ नरनारायणावित्य्थः] सुषुवे जनया 
मास । यन्नन्मनि सुरौषाः प्रयुदिताः इृततू्वषोषाः पुष्पो्करान् भरवत्रषुः 

युनुुः। यज्ञन्मनि ययेर्मरनारायणयेोर्जन्मनि जननसमये । ठुरौषा देवसमहाः। 

रुदिता मरक्पेण सुदिताः सन्तुष्टा. । अत एव ईतस्तरयपोपो म्गख्वायधोषो 

यैस्ते ृतेतूर्यषोषाः । पुप्योत्करान् श्रेष्ठानि देवतस्कुसुभानि। परवदृषुः प्रकर्येण 

वदरपुः। नुनुवुः । चफारोऽताष्याहतेव्यः ॥ 

एवं `नरनारायणावतारसुक्तवा सम्प्रति तस्य प्रयोजनमाह 

दैत्यं सहखकवये कवचैः परीतं 
साह्वत्सरतपस्समरामिरव्यैः । 

परयायनि्िततपस्मरौ भवन्तौ 
शिैककङ्कटमथ न्यहतां सलीलम् ॥३॥ 

दत्यमिति ॥ भवन्तौ साहस्वत्सरतपस्समरामिव्यैः कवचैः परीतं 

सहस्रकव्च दस्यं पर्यायनिमिततपस्समरौ निेककङ्कटम् अपु सरीरं न्यहताम् | 
भवन्तौ श्रीनरनारायणौ । सादस्वत्सरतपस्समरामिर्ब्यैः साहस्तवत्सरतपस्समराभ्यां 
सदसवस्सरं चरेन तपसा तावत्कालं तेन युद्धेन चामिख््यैः्ेः। कवचैः 
सखसंस्यैरवर्भभिः। परीतं सन्नद्धदारीरम्। अत एव नाघ्ना सहस्रकवचम् । दैत्यम् 
जसुरम् । पययिण एकरिस्तपश्यरत्यन्यो युध्यतीति कमेण निर्मितौ कृतौ तपश्च 

समरो युदधशेति तपस्समरौ याभ्यां तौ पर्यायनिर्मिततपस्समरो । शि्टोऽवरिष्टः एक 
कटः कवचो य्य स शि्ैककङ्कयम् । कृत्वेति शेषः ¡ अमुं सदस्रकवचम् 

ठीरया "सद वर्तत इति सीखम् । करियाविरोणमेतत्। अनायासेनेत्यथः । 

न्यहतामवपिाम् ॥ 

इर्ये भगवतो नरनारायणावतःरस्य सहस्कवचवधस्ूपमेकं पयोजनममि 
धायानन्तरं प्रयोजनान्तरमप्याद-- न 

न्ह 
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कदो! मन्मानसं मम मानसं मनः) जुप्यम् अनुवर्ध्वम्। मम मानस 

ह्सितं सत्कारं ख दुमे सीर्तास्य किच्चिद्रसतु गृदीध्वमित्यथः ॥ 

` भगवसस्विारिका टटवतां मदनाढीनां प्ररततिमाद-- 

मम्मोदनाय मिरिता मदनादयस्त 

सदासिक्ापरिमरैः किल मोदमापन् 1 

दत्तौ तया च जगृहुखपयैव सवे 

सव्वापिगर्यधमनीं पुनस्वंवीं ताम् ॥ ७ ॥ 

सम्मोदनपयति ॥ ते सम्मोहनाय मिरिताः मदनादयः लद्ासिका 

परिः मोहम् आपन् किर । ते तब नरवलस्य श्रीनारायणस्य सम्मोहनाय त्व 

मोदवितुमितय्ैः । मिरिताः मिरिला जागता. । मदनः काम, आदिर्येषां ते 

मदनादयः॥ लदूिकापरिमैः तवदालिकानां तव पस्विारिकाणां परिमरर्जन 

मनेहैमन्धै 1 आपन् पापु" । किठेति वातीमाम् । लां भोहयितुमागता मद् 

नायो न केवलं ततासमथा बमतुः, किन्तु प्रुत ललसिनिर्किसौन्दयोदिमिः 

मोहमप्यापुरितययैः 1 पुन" चया दत्तां तासुर्वशी पया एव जगृहुः 1 पुनः अन् 

मतम्! दां विदीर्णोम् ! तां प्रसिद्धाम्। उर्वशी लत््टस्वन्यतमासुर्वशी 

नाम परिविारिकाम्। तपया ल्नया । जगृहुः वीटतवन्तः। चकार. क्रिययोः 

समुचयार्थः ! तपदिवुर्वश्या- सौन्द्ौ तिशयम€-सर्वस्व्वौसिग
र्वशमनीमिति । 

स्सा स्व्वसिनीनां स्वर्मसीणां गवेदामनीं सीन्दर्यातिशयेन कमनीयतामद 

विनादिनीम् ॥ 

भगवन्मोहनाय गतान्मनोमवादुवृततान्तं श्रुतवत, शक्रस्य दशामाह--- 

चोर्यं तव कथां च निशम्य शक्रः 
पदौ 

ऽजनि मवन्महिमावमर्तात् ! 
एं प्रशान्तरमणीयवरावतारा- 

च्त्तोऽथिको प्रद ङष्णतुस्त्वमेव ॥ < ॥ 
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खषटरेति॥ शक्रः उर्वशी दृषट् तव कथां निशम्य च भवन्मदिमाव 
मर्शात् पर्याकुलः अजनि ¡ शक्र. देवेन्द्रः । उर्वशीं शरीनारायणेन दत्ताम् । ठव 

श्रीनारायणमूर्तैः | कथां समाधेरवरचित्ततां भ्रखान्ततरत्श्च । नि्म्य मनो 

मेवादिभ्यः श्रुला } भवन्मदिमावमर्शात् भवतो महिसन; माहात्म्यस्य अवमर्श 
दनुसन्धानात् | पर्याकुलः पर्याकुरचेतयः ! अजनि जातः। अथ कर्वरभेग 

वतो नारायणस्य प्रशान्त्यायतिदायमनुसन्धायातिमावं विसितमनाः प्राह-- 

है वरद एवं प्रदान्तरमणीय्तरावतारात् त्वत्तः अपिकः कृप्णतनुः स्वमेव इति । 

वरद अपकारिणामपि वरप्रद । एवसुक्तपकारेण । भान्तः अतिशयेन सौम्यो 

शमणीयतयो विचित्कर्मतया अतिरमणीयश्चावतारो यस्य तस्मात् प्रशान्तरम 

णीयतरावतारात्। स्वतः श्रीनारायणात् । अधिकः प्रशान्त्यादिभिरधिकः। 

छृप्णतनु" श्रीकृप्णास्मा ) एवकररेणान्येषां व्यवच्छेदः ॥ 

अथ दक्षाध्वखर्णनेना शान्तानां भरशान्तद्त्वं मगवतो वर्णयति द्वाभ्याम्-- 

दक्षस्तु धातुरतिरारनया रजोन्धो 
नास्या्तस्त्वयि च कैषटमशान्तिरसीत् । 

येन व्यरुन्ध स भवक्तनुमेव शवं 

यज्ञे च वैरपिश॒ते स्वसुतां व्यमानीत् ॥ ९॥ 

दृक्ष इति ॥ दक्षः तु कष्टं त्रपि च अशान्तिः आसीत् । दक्षो दक्ष 

प्रजापतिः । तुर्विरेपे । विदोपमाह--तयि चाश्चान्तिरासीदिति। कष्टमिति खेदे । 

जगत्तौ भगवति दक्ष्यक्षमल्वानुसन्धानात् कवेः खेदः 1 त्वयि जगत्पतौ । 

चकारोप्यऽ्यकः । जवियमाना शान्तिः क्षमा य्य सोऽदान्तिर्षमः 1 त्वय्यपि 

परधरयरहित आसीदिव्य्थः } अत हेतुमाहद--धात्तुः अतिखल्नया रजोन्धः इनि । 

पातुर्ब्षण; } अतिलात्छनया प्रजापतीनामापिषत्ये स्थाप्य अमिषेकादिखूपया 

खग्वया | रजोन्धः रजसा रजोगुणकर्येण क्रोधमस्सयदिना। यदाह बामभरः-- 

“राजसं वहुभापित्वं मानक्रुदडम्भमरसराः इदि ! अन्धः विवेकदाल्यः । अत 

एवाह-- नात्यादतः इति । अल्यादतो न मवतीति नात्यादतः । मणा परित्यक्त 
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दभः ननु दक्षः {& मगवन्तमनारस्य ुतवानितति चेसत्राह--येन सः 

श व्यल्य इति । येन लययक्षमतयां । सः दक्षः । मवतु सदश 

मृतम् । शवैमीधरन्। व्यल्य देथ स्म] समा भविन्तमासानं विलोवयेशरः 

्रलयुखानाधुपवारं न दतवानिति वहुवि तमपिक्षि्य तेन स वद्धवैरो बमवे 

ल्यैः। च वैरपिशने य॑ स्वसुता व्यमानी
त् 1 च किष्च1 धररपि्ये स्वस्य शवैय 

च परप्वरविरोषयोतंके 1 यन जध्वरे। सखयुतां सवस्य सुता दुदितरं शरी 

सतीम् 1 ज्यमानीदवमानितवान् ॥ 

्रुदधशमदितमखः च तु कृतो 

देवप्रसप्दितहरदथ रन्धजीवः । 

सत्पूरितक्रठुवरः पुनर शान्ति 

सलं प्रशान्तिकर पादि मरत्पुरेश ॥ १०॥ 

्ुद्शमदिवमख इति ।। सः ुदधेयमदितमल" छरी. अय 

देकमलादिदरत् रब्यनीव युः लसूरितक्रजवरः ान्तिमाप । सः दक्षः । देन 

स्प पिरवमानिन योगविदे निमय कुितनेरेम शरेण । तरुन 

महातिजसा वीरद्रेेलय्थः। दितः चूतो मखः ततुपकरणयक्पातयूपद्ासादिः 

मस्य सः करुदधेरमदितमखः । शतं वीरणदरेण छिन्नं शप शिरो यप्य सः इ 

शीर. । अथ अनन्तरम् देवपरसादितदसत् देयैः प्रसादितात्तोपितात् हरात् 

शरमात्। रब्धः प्रासो ओवो यस्य स. रन्धजीवः । स्वदीष्य बदवौ दग्बतया 

अजस्य दै स्वस्य गे निथाय जीविततवेन अजदयीर्षश्च मूल्ेतयर्थः 1 पुन 

अनन्तरम्! त्वया पूरित. समापितः क्तुवरः भ्रष्टो यागो यस्य सः त्वसति 

ऋ्लुवरः। शन्हि रामम्] आप प्राप] एं मवतः मान्ति वर्ण 

िलाऽनन्तरं परायते-- दे म्रशान्तिकर मल्तुरेश स. लं पाटि. इति। 

परदान्ति दामं करोतीति प्रान्तिकर ¦ दान्ते. प्रकर्षश्च तम्या. कदयाऽप्यतर 

त 1 मदसुरे सुरुवायुधुरनाय । पाहि मामनन्यशरणं सर्वोमयात् वस्व 

त्यथः ॥ 

इषि नाराय्यरितव्भन दक्षयागवणेन च 

पोडदादशकम् ॥ 



सक्षदशदयफम् ॥ 

अथ भगवतो भक्तवारसद्यातिदायं भ्रवचसितवर्णनेनोदाहरिष्यन्नाह-- 

उत्तानपादनरपतेभलुनन्दनस्य 
जाया पभूव सुरुचि्ितरामभीश । 

~ अन्या सुनीतिरिति मर्तैरनाद्तासा - 

त्वामेव नित्यमतः शरणं गताऽभूत् ~ ॥१॥ 

उत्तानपादनृपतेरिति ॥ मनुनन्दनस्य उत्तनपादनृपतेः युरचिः जाया 
मितराममी्ा ममू । भनुनन्दनस्य मनोः स्वायम्भुवस्य नन्दनस्य पुत्र्य परियवता 

वरस्य । उत्तानपादनृपतेः उत्तानपादाख्यस्य राज्ञः । युशचिः रुच्यास्या । 

जाया भार्या । नितरामित्य्ेम्। लमीष्टा प्रेममाजनम् । वमू जता । दुनीतिः 

इति अन्या भर्तुः अनादृता । अन्या अपरा भार्या । अनादृता नाव्यमीष्टा। बमूवे 

स्यनुषज्यते } अगतिः सा नियं लमिव्र शरणं गता अमत्} अगतिः भर्त्री 

नाप्यादततादशचरणा ¡ सा सुनीति. । नियं सर्वदा । चामीश्वरम्। शरणं गता 

अमूत् । निभदौर्माग्यदेतुभूतदटु रतिदमनाय भक्तवदसरं स्वामेवोषासाञ्चक् दव्यर्थः 

अनेनास्या भगवलछृपया सुतेन सह श्वपदाप्त्ादिरध्वन्यते ॥ 

खनीतितस्य शवस्य तपश्वरणे देठाह--- 

, अङ्क पितुः सुरुचिपुत्तफषुत्मं तं 
दष्टा धरुवः किठ सुनीतियुतोऽधिरोकषयन्। 

आचिधिषे किर शिश्नः सुतरं सुरुच्या 
दुमन्त्यजा खलु वद्वि सरण्या ॥ २ ॥ 

अद्ध इति | रिधर सुनीतिपुत. श्रमः किल युतां सुरतव्या आचि 

क्षिपे किल । सुनीतिवुतः सुनीतेः सुत. पुवः । श्र इति नाम! क्किति 

स्व } सुतरामसयर्थम् | आचिष्िपे अभिषठिप्तः1 किन्ति वार्तायाम् । भग्र 



१३४ नारययणीयम् [स्कन्यः-४ 

कारणमाद--युरुविपुत्रफं तम् उतम पितुः अङ्के दष्ट जधिरोक्षयत्निति । सुरुचि 

युवं सुरुच्याः पत्रम् । तं छचिपुत्रतया पिता खितत्वेन परषनिद्धम् । उतम 

इति नाम 1 यहे उत्सङ्गे अधिरेक्षयन् आरोदुमुयतः सन् 1 सुरुच्या किलति 

मवितया सुनीतिघुवो धरुवः पितुख्वानपादस्य िहासनारूदस्याङ् उपविष्टयुमं ट्ठ 

तस्याक्षमपिरोश्यन् पितु- परयत ण्व वत्स लं नृपतेर्धिष्ण्यं नारोदुमरहसि, यन्तरपास 

जोऽपि मया कुक्षौ न गृहीतः! यदि मिच्छसि नृपासनम्, तर्दिं तपसा 
आराध्य हू वदनुप्रदेण मत्तो जन्म रुमख। द्यपिक्षिपोऽमदिव्यर्थः । अतार्थान्तरं 

न्यल्यति--मवद्विसुतै. अचूया दुस्सन्त्यजा ख इति। भवद्रिसैः त्प्यभक्तेः । 
द्सन्त्यजा स्य्तुमशक्या ! खल्विति प्रसिद्धौ । अनेन युरुच्या शैशरविमुलतया 

पुतनाददिरवन्यते ॥ 

सुस्था अधिक्षिप्य श्रवस्य प्रवृत्तिमाह-- 

सन्मोह्िति पितरि पदति दारवष्ये 
दुरं दुरुक्तिनिदतः स॒ गतो निजाम्बाम् । 

साऽपि स्वरर्ममतिसन्तरणाय पुंसां 
सवत्यादमेव शरणं शिशवे श्षयंस ॥ ३॥ 

तन्मोदित इति ॥ स. पितरि प्यति दूरं दुरुकिनिहतः निजामबा 
गद. । स श्रुवः । पितरि प्यति पञ्यन्वं पितरमनादतयेतय्थ. । दृरमव्यर्म्। 

दुरुक्तिनिहत, ससुच्या दुरुक्तिमिदुवागिपुमिरमिदत. विद्ध- } निजाम्बां स्वमातरं 
सुनीतिम्¡ मत प्रा । घुर्च्या भर्तुराद्रणे हैतुमाद--दारवद्े इति । दाग 
णां स्वमार्ोयाप्युरच्या वदये वरवे । नैव च स्तिय. प्रयेणासमवश्यं पतिमाद्रि 
यन्त इति भाव" । एतेन स्वाङ्भमाररकन्तमान्मजं पदयचपि युटचिमयेन राना 
नाक्षमारोपयत्, न वा स्वपुत्रमधिक्षिषन्ती सुर्लच निवासितिवा शेति ध्वन्यते । ननु 
विनो नृपम्य कथं दारवरयता सममवदिति चेचत्रह--त्वन्मोदिते इति । चया 
मोदते देव्य. । ईरशरतया मवितव्यतया च मूटचिठ इत्यर्थ, 1 सा अपि 
कि पृं ्वकमगतिसन्तरणाय लपादमेव छरणं दां! श्वा सुनीतिः 
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अपिप्समुखये । रिशवे स्वुताय शुषाय । पू प्राणिनाम् । स्वकर्मगतिघन्त 

रणाय स्वस्य कर्मृगते करमानुसारिण्या गते युखदु खानुमवानुरल्तचच्छरीरमाते 
सन्तरणाय सतिक्रमणाय } तव पाद् त्वत्पादम्। एवकरिणान्येया व्यवच्छेद । 

शरण यतिम् । शशस उक्तवती । ज्र शिदवे इत्यनेन रिश स्वयुतमङ्कमा 
रोप्य मा रौदीदियाचतुनयूर्वकसुक्तवतीति व्यज्यते ॥ 

मातुगिरमाकर्णयतो भवस्य प्ृततिमाह-- 

आक्र्ण्यं सोपि भवदर्चननिथितात्मा 
मानी निरेत्य नगरात् किल पुवः । 

सन्दश्नारदनिवेदितमन्तरमार्भ- 
स्त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ॥ ४॥ 

आकर्ण्येति ॥ पशचवर्प सपि मानी स आकर्ण्य भवदरचैननिधितामा 

नगरात् निरस्य मधुकाननान्ते तपसा लामारराध किल } मानी मानश्षाली। 
मानधितसमुत्त्ति । घरच्या अथिक्षेपमसहमान इति भाव । पएतद्विरोषण 

मगवद्चननिश्वयदेतुतवेनोषन्यस्तम् ! स॒ थव । यकर श्ला। मतुर्मिरमिति 

दोष । मवत ॒श्रीवैकुण्टस्थार्यने तयसाऽऽराथने निशित जआलमा मनो यस्य 
स॒ भवदर्थननिश्चितासा। निरेत्य जिगमिषुमात्मान दृष्टा विषण्णा स्वमातर 

कयश्चिदनुक्ाप्यैकाकी स्वय निर्गत्यवयर्थं । मधुकाननान्ते मधुवनमिति प्रसिद्धे 
देशञे। त्या श्रीवैकुण्ठम् । भरराष आराधितवान् 1 नयु वारलवेन पश्वर्था 
मानन् श्ुव॒ कथ तपश्चचारेतयाशङ्कायामाह-- सन्द्टनारदनिवेदितमन्तमार्म 

इति। सन्देन पथि च्छेन नारदेन निवेदित उपदिष्टो मन्तमाग भगवदा 
राधनक्रमो यस्य स॥ 

आस्मदोपेण स्चसुत नगरानिर्मतमुपशरत्य पश्याठपत उचानपाद्म्य धी 
नारदेन परिसान्तन शवस्य तपशर्याचाह-- 

तति विषष्णदृदये नगं गतेन 
श्रीनारदेन परिमिन्तितचिनघ्र् । 
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ब्ालस्तदर्वितमनाः; कमवधितेन 

निन्ये कटोस्तपस्रा किरु पञ्च मासान् 1 ५॥ 

तात इति ॥ विपप्णहदये ताति नगरी गतेन श्रीनारदेन परिफाग्ित 

चिवः बाः लदरपितमनाः करमव्ितेन कलोरतपसां प्च मासान् निन्ये किर। 

विषप्णम् आसदोपेण बाखकस्य नगरानिर्गमनमुपशरुतय तस्यापायशया सोककण्ठं 

हयं मनो यम्य तस्मिन् विपण्णह्दये ताति पितयुदानपादे । नगरीं ुरीम्। 

गतेन शुवस्य तपर्यतिकन्यतोपदेशानन्तरमेव तस्य पितरद्ैनाय गतेन 1 परि 

सान्तिता धरुवस्य माविभ्रेयःपाप्िकथनादिना मन्दीषृतदोकाविगा चित्वरिर्पैनो 

वृिर्स्य तकिन् पर्विन्वितनिवदतौ सति । लयीशवरऽर्पितं समितं मन 

य्य सः लदर्ितमनाः । लय्यवहितमना इति यायत् । क्रमवर्धितेन ऋरमेण 

वरथितेन बृद्धि नीतेन । फारपणजलादिक्रमेण दानैः परिदतेनादरिणामिव्यक्तकरमो 

त्कयेणेसय्भः । कटोरतपसा कठोरेण उपरेण तपता । निन्ये नीतवान् । किलेति 

वार्तायाम् ॥ 

पमु तपसि वमनस्य शुकस्य पुरस्ताद्रगयान् दरिः भराुरी 

` दिव्याद-- 

तावत्तपोवरनिरच्छुसिते दिगन्ते 

दवाधितस्त्वघुदयत्करणप्रचेवाः 1 
त्वदरपचिद्रसनिरीनमतेः पुररता- 

दाविमभूविथ गभो गरुडाधिरूदः .॥ ६॥ 

। तावदिति हे विमो स्वं देवा्ितः उदयककस्णार््रवेताः लद 

बिद्रसनिरीनमतेः पुरस्तात् गरटाधिरूढः आयिैमूविथ । विभो परिपूर्णं | देवा 

परिः देवैरथितो याचितः! उदयन्त्या देवेषु तपस्यति धवे वा॒सआ 

तया कतमया श्रतेन सिक्तं चेतो हदं यस्य स॒ उदयत्करणद् 

चेताः \ लदटूयचिद्रसे लदुपेण त्वदाकारेण चतुभुनत्वादि विशिष्टतया धीमू् 

म्थिते विद्रे प्रहि निरीना तदाकाराकास्ता मतिधचि्दरतिरयैस्य तभ्य 
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स्ूयिद्रसनिलीनमते; । शरुवस्येति रोषः । पुरस्तात् पुरोभागे । गरुडाधिषः 

गरुडोपरि स्थितः । आविर्मूिथ परत्यक्षोऽमूः। अथवा. लद्रपचिद्रमनिरीनाया 
मतैरितषि कर्मधारयः । श्वस्य पुरस्तात् प्रादुरासीदिति योजनां । अनेन च 

विद्खभं मगवदरपं हदि सहसा तिरोहितसपरकषयोन्मीलितनयनो शरुदस्तदवस्थया 
हिः स्थितमेव भगवन्तं ददर्शेति ध्वन्यते। देवानामर्थने हितुमाह--तावत् 

दिगन्ते तपोबरनिरुच्छृिते इति। सावत् भ्रुव उ तपसि वरपमाने । दिगन्ते । 
अत्र दिगन्तशब्देन दिगन्तवासिनो अना रक्ष्यन्ते । तिरश्चामपि शधासरोध 

प्रतीतिः फम्] तपतो बलेन निगेतमुच्छसितं यस्मतिर्मस्तपोबनिरुच्छर 

सिते सति। उक्तथैतत् श्रीमद्धागवतते--'तसिनमिष्यायति विश्वमासनो द्वार 

निरुध्याुमनम्यया धिया । रोका निरुच्छासनिपीडिता भृशम्” इति ॥ 

अथालौ किकं भगवतो दिव्यमङ्गलविमहं चक्षुपा विलोवय स्तोतुमिच्छतः 
सतुतिपरकारमजानतो श्रवस्य तत्सामर्थ्यं प्रायच्छद्भगवानियाह-- 

त्वदयनपरमदभारतरद्धितं ते 
दृग्भ्यां निमप्रमिव स्परसायने ते । 

,  ठुषटपमाणमवगम्य कपोलदेशे । 
सेस्पृ्टयानसि दरेण तथाऽऽदरेण ॥ ७॥ 

तददीनेति ॥ ल॑ लददीनपमदभारतरङ्धिते ते रूपरसायने दृग्भ्यां 

निमसमिव तं तु्टूपमाणमवगम्य आदरेण कोखदेदो द्रेण तथा संमदवानसि । 
त्वदशेगममदमारतःङ्गिते खदर्निन तव॒ दरदौनिन सञ्जातो यः मरमदमरः वोढु 
शक्यो हरस्तेन तरङ्गितमिनिकर्वव्यतामूढतया किञ्चिदिव सम्म्ान्तम् । ते 
तव शीद्रेः। रूपरसायने ङूपं सौन्दर्यरेव रसायनं रसस्य परमानन्दस्यायनं 
मार्मः तस्मिन् । परमानन्दाप्टुपाये इत्यथैः । भगवदूषददनस्य परमानन्द 
भा्ति्ेवुलादिति भावः। अथवा रूपरसायने सूपामृते । दग्मयां चदुर्म्यम् । 

निमप्नं नितरां मम्रम् } इवेति सम्भावनायाम्) न्थितमिति दोषः 1 सं भ्रुवम् 

सुूषमाणं म्तोतुमिच्छन्तं तदसमर्थश्च । अवगम्य जाला । उपगम्येति पट 
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[स्कन्धः 

तषटषमाणे तसुपगम्येति योजना । उपगम्य तलरीपे पराप्यलययैः । आदरेण 

रारनसू॑कम्। समेरदेरो मण्डमदेसे । दरेण शब्दु्ालदेन पथजन्यास्येन 

शादट्खेन \ तथा यथा स भ्रुर मगदन्वं निर्मुणप्रप्न्षिन म्तोतेय स्तोतु 

समर्ोऽमूथा द्यप 1 सुगान् सभ्यक् श्वन् ॥ 

अगतो भुवाय दरपदानमाह-- 

काद्विोषविमलं ्रथयन्तमेन- 

मामापधास्त्यमरगम्प तदीयमायम् । ° 

शम्यं निरं ममनुभूष मजम्य भूपः 

तेसर भद, एिनिष्ति्ीनम् 
1८॥ 
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इतीति | -त्वमि इति उचिपि गते असौःगृषनन्दनः मानन्दितालिल 
जनः नगरीमुपेतः दाते वनं गते च आदृतराजयमारः- मवदनुग्रहपूर्णकामः चिरं 

रेमे । इति राज्यं चिरं समनुमूयेव्याधुक्तप्रकारेण । उचचिपि उक्तवति। गते 

तिरोदिते। भसौ गपनन्दनेः राजपुत्र श्रुवः! अनन्दिता अलिकजनाः समस्त 
जना येन स आनन्दितालिरजन. । तपधरितुं वनं गतमासानमुपश्ुस्य अपाय 

शष्टया प्ुसुकान् जनान् नपसाऽऽराध्य हरिमिष्ठन् वरान् प्राप्यव्यगरेण प्रत्यागम 

मेनानन्दयत्निवर्थ । नगरी स्वपुरीम्। उपेत" प्राप्तः । तते पितर्युानपदे। 

यनं तयोवनं गते यते । पधिमे वयसि तपश्वरितुमिंति भावः । चकारस््व्थे । 

आदत. आद्रेणरपितो राज्यमारो यसिन् स॒ आदतराज्यमार । न तु बस्स्वा 

यतीक्ृत इति भाव. । भवतोऽनुग्रहेण पूर्णास्सपपर्णाः काम। अमिखपा यस्य सः 

भवदनुमरदपूणंकामः। चिरं चिराय। रेमे अरमत ॥ 

जथ ्ुव्य मगवद्वकतिकामं दर्शयति-- 

यक्षेण देव निदे पुनरुतमेऽसिमन् 
यक्षैः सर युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या । 

शान्त्या प्रसमहृदयाद्धनदादुपेता- 

्यद्धक्तिमेप सुद्दामदृणोन्मदारमा ॥ १० ॥ 

यक्षेणेति ॥ रे देव स. पुनः यस्मिन् उत्मे यक्षेण निहते यत्तैः 

युद्धनिरत. मनृदत्था विरत. उपेतात् धनदरात् चुखगं लद्क्तिमेव अग्रणोत् । 

देव प्रकादामान । स. भ्रुवः! पुनरनन्तरम्। अक्षिन्नुचमे सुरुच्याः घरुते । 

येननिधकषेण | निहते युद्धे हते ! युद्धनिरतो युद्धे निरतः आसक्तः । सोपमा 
युद्धयन्निव्य्भं । आटृवधामर्पणेति भाव. । मूर्त्या मनोः स्व्रितामहम्योकत्या 

याचा । विरत युद्धातिरेख- । उपेतात् स्वसमीपे भाप्तात् । धनदद्रि्रवणात् । 

यरं ब्रणीप्वेयुक्तयत इति भाव- । सुदृदामनपायिनीम्। लपि सर्फ तवद्वक्तिम् 1 

पूवफरिणान्येपां व्यवच्छेदः । अदेणोत् पायितवान्. 1 वैश्रवणस्य ध्रगसमीपपाप्ती 

रेतुमाद--शान्स्या परसननहृदयारिति 1 शान्त्या युदा्िगृत्या । परमन सन्तुष्टं 
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हृदय मनो यस्य तस्मात् भसन्नहृदयाद् । रवस्य भगवद्रकतिमा्थने देतमाह-- 

महयतमा इति } महासमतयेवयभे ॥ 

एव भरुवस्य भगवद्रफरसयैकादामूत राज्यलामनुपवणयानन्तरमपरक्षमृव 

ध्रवपदप्रापिमाद-- 

अन्ते मवसुरुपनीतपिमानवातो 
माना सम ध्रुपद् दितोऽयमास्ते । 

एव स्वमूत्यजनपाठनलोरुधीस्त्व 
यातारयाधिप निरुन्धि ममाममौान् ॥ १११ 

अन्त इति 1! अयम् अन्ते मात्रा सम मगवसुरपनीतविमानयात श्रुवपदे 
मुद्धित आस्ते! अय धरुवे 1 मात्राखम्य जनन्या सुनीता सम सट 

अन्ते जवसाने } मवतुरूयनीतपिानयात्त मवटुर्भवसारषदैर्नतिनानीतेन विमा 
नैन यातो गत 1 सुदित प्रीत । जाम्ते अधुनाऽपि वर्ते । ण्व ध्रवचस्ति 

वर्णनेन भगवतो मक्तवात्सस्यातिदययुदाह्यानन्त् प्रार्थयते--दे वाताखयाधिप 
एव स्वभृत्यजनपाटनञोरधी त्र मम जमयोषान् निरुन्धि इनि ] वाताटयाधिप 

गुरूपवनपुराभिप । एवुकतप्रकारेण } स्वमृर्यजनाना स्वमक्ताना पाठने रक्षणे 

सखा सत्ष्णा षीुदधयप्य स स्वधृत्यननपाटनलोरथी । अनेन विदोयणेनं मग , ¦ 

वदुभत्यजनकारिपरविटप्य फे पारनमनुपेकषणीयमिति चोत्यते । मम ददासस्य) ` 
आमयौषानाममाना बादानामाग्यन्तराणा्चौयान् समूहान् । निरन्थि निवार्य ॥ | 

इति शवचरितवर्मने 

सक्तद्रद्दाकम् ॥ 
~---- 



अषटाद्ादकम् ॥ 

अथ भगवतः प्रथ्ववतास्वरितमवतारपितुं वेनस्य चस प्रस्तौति- 

जातस्य धबङ्र एव तुङ्ककीर्ते- 

रङ्गस्य व्यजनि सुत; स वेननामा। 

यदोपव्यथितमतिः स राजवर्य 
स््वत्यादे निहितमना वनं गतोऽभूत् ॥ १॥ 

जातस्येति ॥ शरव्छुठे एव जातस्य तङ्गकीरतेः अङ्गस्य वेननामा सः 
सुतः व्यजनि । शुवे शरुवस्य कुले व॑रो । जातस्य उसन्नस्य। तुङ्गता 
यजसः \ अ्गस्य अङ्गनाम्ने र्घः । चेननाम चेगास्यः} सः तादृशः } घतः 

पत्रः व्यजनि जातः । तसदार्थमाह--सः राजवर्यः यदरोपव्यथितमतिः त् 
सादे निहितमनाः वनं गतः जमूदिति। सः अङ्गनामा। राजवर्यः राजग्रष्ठः। 

यस्य वेन दोपेण अपर्मकारितिया व्यथिता दुःखिता मर्तिर्घ्य सः यदोष 
ज्यधितमतिः। यस्य दोषेण दुःखाचनिर्विष्ण इव्यर्थः । त्वत्पादे तव पादे चरण 

पङ्कजे । निटितमपिंतं मनो य्य सः निहितमनाः। वनं तपोवनम् । गतः 
भरातः । निशीथसमये जनैरलक्षितो गत इति द्रव्यम् ॥ 

वेनस्याधर्मकारितां प्रपञचयति-- 

पापोऽपि ितितलपालनाय वेनः 
, पौराचैरुपनिहितः कटोखीयेः । 
सवेम्यो निजवबरमेव संमदंसन् 

भूचक्रे तप॒ यजनान्ययं न्यरीतसीत् ॥ २॥ 

पाप इति ॥ अयं वेनः परपः अपि पौरथिः क्षितितिखपाटनाय उपनिदितः 
सर्वभ्यः निजवरमेव संभरशंसन् मू चके तव॒ यजनानि न्यरौत्सीन्। पापः अर्म 

फारी। अगिर्विरोे। पौरयः पुश्वासिधरमृतिमिः । क्षितितरमाटनाय क्षिति 
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तरस्य मूतरस् पाटनाय रक्षणाय । उपनिटितः सिंहासने स्थाप्यामिपिक्त.। 

जनन्यगतिकल्वादिति मावः। सवभ्यः सर्दृजनेन्यः! निजवदमालनो वलम् । ए 

करिणान्येषां व्यवच्छेदः ! सप्रसन् स्तुवन् 1 मूचे मूमण्डले 1 ठव श्रीनागा 

यस्य] यजनानि यागादीनीत्यथैः ! न्यरौतसीव् निरत्ये। मनु कुतो नय 

मपर्मकारी येनः केनापि प्रतिषिद्ध इति चेव्ाद--कटोरवीर्ः इति । कैर 

दुस्स्॑ वी पराकमो यस्य स. । केनापि प्रतिपेदुमशक्य इति मावः ॥ 

उथिश्वरनिन्दया वेनो विन्टोऽमूदिव्याद-- 

सम्भ्रासे हितकथनाय तापसौषे 
मन्तोऽन्यो भ्रुवनपति्मै कथनेति । 

त्वनिन्दाक्वनपरो इनीशरसतैः = , 

कषापाप्री शरभदशामनापि देनः ॥ ३॥ 

समप्ा् इति | वेनः तापसौ दितकथनाय समाति तैः सनीशवै. 

शायरी शरमदामनामि। तापसौषे तापसानां सुनीनामोषे समृे। हित 

कथनाय हितस्य पथ्यस्य कथनाय । वेनाय हिते कथयितुमिर्थः। सम्पि 

आगते सति} सैहितकथना्मागते. । सनीश्रयनीनामीशवैरमिपेः। शाप पवा 

शनिदक्लापामिस्तस्मिन्। सरमदशं शरमस्य पतङ्गस्य ददामवम्धाम् । अनागि 

नीतः । सुनीनद्रा वेनं शापेन पञ्चतामनयन्नित्यै- । त देतुमाह--दइति लनि 

न्वायचनपरः इति । इति जनेन प्रकारेण । त्व्निन्दावचनपरः तवेशवरप्य निनदा 

रूपे वचने तलयरः ] इतीत्यनेनोक्तं निन्दावचनमाह-- मत. जन्यः कश्चन 

सुवनपति न इति । मततोऽन्यो मदन्य.। भुबनपतिर्लौकनायः । न नाम्ति ॥ 

अथ परयव्यवतारमाद्-- 

तन्ना्ान् खरुजनभीच्कंुनीनद्र 

स्तन्मात्रा विरपरिरक्ठिते तदङ्गे । 

स्यक्तावे परिमथितादथोरुदण्डा- 

दोर्दण्ड परिमथिते त्वभाविरामीः ॥४॥ 
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तननाशादिति ॥ सुनीन्ैः सथ दोर्दण्ड परिमथिते तवमागिरासीः | य॒ 
नीरैः सनिः । मय अनन्तरम् । दोर्दण्ड भुजदण्डे] परिमथिते परितो 

मथिते} त्वे प्ुख्पः । आविरसीः प्रादुरमूतः। ननु किमर् मुनीन्द्रा वेनस्य 

दोर्दण्डं निर्मधुरिति चेतत्राह--तन्नादात् सर्जनभीर्कैरिति | तत्राशात् तस्य 

वेन्य नाक्चात् । खलजनमीरुकैः अराजकल्वात् खल्जनेभ्यो दस्युभ्यो भीर्कैः 

मयशः । ननु कथमतिदर्ृत्य वेनस्य शरीरात् भगवान् श्रीहरिः ्रादुरासी 

दिति चेतव्राह-- तद्भे परिमिथितात् ऊरुदण्डात् स्यक्रा्े इति। तद्धे तस्य 
वेनस्याद्गे। यक्तमधं कल्मपं येन त्ि्यक्तापे सति। जत्रायमर्थः- ऋषि 
मिर्रथितद्धेनस्योरुदण्डानिपादो नाम कश्चित् पुर्पो जातः। स वेनकल्मषां 

शलात् छृष्णव्णैः । त्वया नैषादा गिरिकाननचरश्वामूवन्निति। ननु मथनस्य 

कालान्तरोऽसन्नतेन तावदर्यन्तं कथं प्राणैरियुक्तं वेनस्य॒दारीरमष्िलमवस्थित 
मिनि चेत्तत्राह--तन्माता चिरपरिरक्षिते इति। तन्मात्रा तस्य वेनप्य मात्रा 

सुनीथास्यया । चिरपरिरक्षिते श्वस्य योगेन चिराय परिरक्षिते ॥ 

एथ्ववतारस्य प्रयोजनमाद-- 

विख्यातः प्रधुरिति तापसोपदिष्टः 
छायैः परिथुतमाविभूरिवीर्यः 

वेना्या कबङितसम्पदं धसिी- 
माक्रान्तं निजधनुपा समामकार्पीः ॥ ५॥ 

विख्यात इति ॥ शुः इति विरूयात. सूतायै. परिुतमाविमरिवीरयः 
खम् आक्रान्तां धरित्रीं निजधनुपा समामकार्पी. । विख्यातः प्रसिद्धः सूतायैः 

सूतमागथवन्दिभिः। परिणुतानि परितो नतानि स्तुतानि मावीन्यागा 

मीनि मूरीणि प्रसूतानि वीर्याणि महीदोहनैकोनशतक्तुत्ादीनि यस्य स. परि 

णुतमाविमूरिवीर्यः 1 आक्रान्तां करुद्धेन लयाऽऽचदारासनेन धावताऽमिमूताम् । 

धरी मूमिम्। निजधनुपा आसघनुप्रोखा । समां समतलम्। अकार्षीः . 

छतवानसि। गिरिङ्टानि वर्णयन्. पुर्रामादिविमागेन प्रायस्समतरां इृतवानित्ि 
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मावः } धरा जाक्रमणे देवुमाद-- वेनात्या कवसितिसम्पदमिति.। वेना 

वेनञ्धवयां पीडया । कवस्तिः अर्ताः सम्पदः ओषधयो यया तां कथटितसम्प 

दम्। ता मोचयितुमिहि मावः} नलु क्म सूतायैमरीनि एयोवीरमाणि शाता 

नीति चेतत्राह--तापसनोपदिधैरिति । तापसैर्मनिभित्पदिषैः । अयं साक्षादवरे 

रया इत्यादितापसोपदेदेन तव प्रमाय सियरथः ॥ 

अथ प्रजाः परथिव्या क्वरितां सम्पदं यथेष्टं दुदुहुसियाद-- 

भूयस्तां निजङरयुख्यवस्सयुक्ते- 
देयाचैः समुचितयारमाजनेषु । 

अन्नादीन्यभिरुपितानि तानि तानि 
सखच्छन्दं सुरभिवन्मदृदृदस्त्वम् ॥६॥ 

भूय इति॥ भूयः लं निजङुर्मुख्य्रतसयुक्े. देवयिः समुचितचारमान 
नेषु ताम् जन्ादीनि तानि तानि अभिटपितानि छ्वच्छन्दं अददुः ] मूमः अन 

न्तरम्।* ल परयुरूपः । निजकुर्युख्यवत्सयुकतैः निजङृलानामालकुखनां स॒स्ैः 
अथिपैरेव वतर्ससरूपेणावर्थिैयुकतरन्वितैः । देवायैः देवासुरपमृतिमिः। समु 
चितचारुमाजनेषु समुचितेयु तत्दोहनयेग्येषु चाद्यु मनोट्रेषु माजनेषु पर्नेषु । 
तां परथिवीम् ] अन्नादीनि अन्नपयृतीनि। अमिरपितानि इष्टवम्तुनि । स्वच्छन्दं 

यथेष्टम् । अदूदुहः दोहयामासिथ । प्रथिव्या दोहनयोम्यतामाह- सुरभितन्, 
भिति। घुरमितन. पञणटपथारिणीम् । अयमर्थ गुः स्वकुलमुल्य मनुं वत्स 

ङृतवा पाणिपति ओपधीरदुहत् । ऋषयो बृहम्पिं वत्सं इवेन्दु पतिपु न्दो 

मयं श्षीरं॑दुदुह' ! अमुरा: भ्रहदं चस्सं कुरवाऽय.पृत्र सुरां दुदुहुः गन्धर्वा 
मधु, पितरः कव्यमेवंरीत्या सवेषि स्वमुरूं वसं कृत्वा गोरूपधारिणो वसु 
न्थरा तचत्सयुचितेयु पतिषु पयोरूमाभि स्वाभिर्पितानि वस्तूनि प्रवाया 
दुदुहुरिति ॥ 

वं शयोररीकिकं महिमानमुपवर््यनन्समकोनदातं ्तूनादयन्ते मग 
चन्तं ब्रीदसिमदराक्षीदिव्याद ाम्याम्-- 
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आलानं यत्ति मैस्तयि विधाभ- 
स्नारज्धे शततमवाजिमेधयागे । 

स्पर्धाः शतमख एत्य भीचवेपो 
हृसयाऽं तम तनयाद् पराजितोऽभूत् 1७॥ 

आत्मानमिति ॥ दे विधामन् त्वयि मदैः आसान यजति शततम 
वाजिमेधे आरब्धे स्पर्धा दातमखः नीचवेषः एत्य अशं हला तव तनयात् 

पराजितः अमूत्। तिपामन् विष्णो । लगि प्रुरूपे। मसैरधमेषैः । अलानं 

सर्वदेवमयं स्वमेव । यजति सति। शततमवाजिमेधयगि शततमे शतसंश्याया 

अन्तिमे वानिमेधयगि जश्वमेधयगे। आरन्धे सति । स्प्धीठरसूयायान् । 

दातमसो देवेन्द्रः । अते दतमखपदेन अहमेव रोके दातमखसंज्ञ इत्यभि 

मानीति व्यज्यते । अत एव देवेन्द्रस्य पृथुना सह शततमेऽ्धमेधयागे प्रारल्ये 
स्पा जातेति दर्मम् । नीचवेपः पापण्डरूपधारी । एत्य अगव्य । अशं मेभ्या 

शवम्। हत्वा अपहत्य । तनयात् पुत्रात् पराजितः अपजयं प्रा्तः। इन्दर 

िभिस्याशस्य परत्यानयमात् प्रथुपत्रस्य विजिता इति संजा चाभवदिति 

चेदितन्यम् ॥ 

देवेन्द्रं हरिति वाजिनं हरन्तं 
बद्दी तं युनिषरमण्डले सहयं 1 

रुन्धाने कमरुमपे कतोः समाप्ती 
साक्षाचं मधुखिपुमैक्षयाः स्वयं स्वम् ॥<८॥ 

देवेन्द्रमिति ॥ सनिवरमण्डठे इति महुः वाजिन दरन्तं तं देयेन 

यदौ जुहपौ कमरमवे रधाने तवं कतोः समाप्तौ स्वयं स्वं मधुरि साक्षान् पेक्षा: ] 
सुनिवरमण्डञे सुनिवराणां सुनिगरष्ठानां मण्डले समूहे । इति अनेन भरकारेण । नीच 
येष धृतेत्र््ः। हुः पुनः पुनः । अनेन बदरा यदराऽधमपहरति, तदा उदा विजि 

ताधो युद्धयति, तम्मात् प्राितोऽ्धं सुशववीति च ध्यन्यते । वाजिनं मेध्याम् । 

हरन्तमपहरन्तम्। बहौ दरिणिप्नौ। जुदपौ वथाथमामिचारमिपिन्न दत 
ह 19 1 
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मिच्छति सति ! फमटमये जगस्छटरि यक्षणि ! स्यने दे एषो तवेकोनयतकु , 

स्ेनारम् , दनद प्रीतो मवविव्यागत्य भरतिपेष दुरति सति { ल प्रधुवयु 1 

क्रतर्थागस्य) समाप्तौ अवसाने। कतौ समापितायामिदयर्थ । स्वमासानमेव । 

मधुरिष विष्णुम् सक्षात् चा्ुपतया 1 पेक्षया दानति ॥ 

अथ प्धोर्मगवतो वरपराति सनकादिद्नथाद-- 

तदत्त वरषुपरम्य भक्तिमेकां 
गङ्गान्ते पिहिदपद्ः कदापि देव | 

सवस्य युनिनिगह दितानि शम 
पिठ; सनकंडुलान् भनीच् परस्तात् ॥ ९॥ 

तद्तमिपि }। दे देव लर तदृ्त वरम् एका मरिमुपटभ्य गङ्गन्ते विदित 

पद् कदापि सतस्थ मुनिनिवह हितानि दसन् सनकमुखान् सुनीन् पुरस्तात् 

देक्षिठा । देव प्रकाशमान ) त्व प्रथुवघु 1 नदृ तेन विष्णुना दत्तम् । चर् 

मनुम् 1 एका भक्तिम् अनपायिनी भक्तिमेकामितय्थं । उपरम्य प्राप्य| 
ग्वा्ते गङ्धायमुनपेर्मध्ये । विटपि रचित पद खान येन स “परिहितप्द । 

कदापि कदाचित्। सदस्य सत्रे यागे प्राप्तम् } सुनिनिवह सुनीना हार्पीण 

देवर्पीणाथ निवह समूहम् । दितानि प्ररणिनिरतिटकण धर्मद्वयमिव्यर्थ } शन् 
उपदिशन् । सदन्ने सनकमुखान् सनकसनन्दसनातनसनकमारान् सुनीम् एुर 
स्तात् पुरोमागे पेशषिष्ठा टृषटवानप्ति ॥ 

एोर्भगव्मातिमाह-- 

पिज्ञान सन्कयुखोदित दधानः 
स्मालमान स्वयमगमो बनान्तसेरी | 

पेत्तारर् पथुपुरीश सत्यर मे 
ेमौष प्रशमय वाक्तोदवापिन् ॥ १०॥ 



दशकम्-९९) दक्षोतपत्तप्रस्ववंणनम् । ` २४७ 

विज्ञानमिति ॥ ̀ लवं सनकुखोदिते वि्ञानं दधानः वनान्तसेवी स्वयं 
स्वासानमगमः 1 तं प्रधुवपुः । सन॑मुसोदिपं सनकमुखै" सनकारिंभिरदित 
मुपदिष्टम्) विभानं ब्र्ज्ञानम् } दधनि" सम्यगवधारयन् । वनान्तसेवी पूते 

रा्यं विन्यस्य वनं प्राप्य तपश्चरननियथ- । स्वयं जगदनुगरहाया्गीकृतरीरा 

विग्रहस्त्म् | स्वासमानं स्वस्वरूपं ब्रहम । ̀ अगमः प्रति. । एवे एथ्ववतारचसि 

मुपसंगृयानन्तरं प्रा्थयते--हे ईदा वातगेहवासिन् तत्ता प्रथुवपुः त्वं सत्वरं 
मे रोगोषं प्रशमय इति । ईश जगद्र्षक । वातगेहवासिन् ग्रीगुस्वायुपुरनाथ । 

स एव तादक् सद्यो यस्य स. तततादद्रं । अनुपम इव्यथः । प्थुवपु. ध्रु 

ख्यः) सत्वरं इटिति । मे ममानन्यंदारणस्य । रोगौयं रोगाणां बाद्यानामेभ्य 

न्तराणाश्च ओधं समूहम् । प्रशमय; प्रकरेण शनय नादाय । पनरनुत्पादाय 

समूरमुन्मूलयेतयर्थः ॥ 

दति पएरथुचरितवणनम् 

अ्टादशदञ्चकम् ॥ 

४ 

एकोनर्िंशदश्रकम् ॥ 

पू श्ुक्वरितदर्णनेनोदाहतस्यापि भगवतो भक्तवारसस्यातिदरयस्य सग 

सुदादरणान्तरमाह दशमिः-- 

पयोस्तु न्ष एधुषर्मकरमठः प्ाचीनयहिषुवतौ दतती 1 । 

भ्रवेवसो नाम सुवेतसः युतानजीजनचत्कत्णादङरानिव ॥ १ ॥ 

पृथोरिति ॥ योः ना प्राचीनैः तु शतद्रुतौ युवतौ परचेतसः नाम 
सुनान् अजीननत्। नप्ता पौत्रस्य पुत्रः । योः पुत्रो तिजिनाशवस्तसपुमो दवि 

पौनप्तसुनो बर्हिपदापराख्योऽयमिति माव. ! भाचीनगर्हिः पाचीनपहिरिति 
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॥॥ 

प्रसिद्धः । दातदरुरी तदाख्यायाम् } युवदी भार्यायाम् । चेतसो नाम प्रचेत 

इति तुयनाप्नः 1 सुतान् पुत्रान्
) अजीजनज्नयामास 1 प्राचीनवर्हिरिति स्या 

` हेतुमाद--यपर्मकर्मैदः इति। पथर्विसतृतो धर्मौ यस्य सः धुषा स चापौ 

"कर्मठः कर्मर्ेति विदोपणयोरपि विदेपणसमास, 1 धर्मच प्राचीनाः बुधै 

रास्टृतमिदं मूण्डलमनेनेति प्राचीनवर्हिदति प्रसिद्ध इति भावः। एतच वितर 

"णु वक्यमाणगुणविदिष््रोसयाषनमोम्बडां व्यनक्ति 1 प्रचेत उसेकषत-- 

लखरणादूकुरानिव इति) लक्तहणायास्तव॒प्राचीनवर्हिविप
यायाः क्णायाः 

दपाया अड्कुरन् पररोदान्। इवेति सम्भावनायाम् | उसेक्षदितुमाद-
--सवे 

इस, इति) शोमनं रावेादिसपदोपरादित्येन भगवद्भवत्यादिरू
पगुणगणवतया 

चालन्तरमणी चेतो मनो येपां ते सुचेतसः 1 मगवक्छगाद्ुरव्यतिरितप्े 

विधानां गुणानामसम्भाव्यलादिति भाव.1 उलक्षया च पितुप्सर्वर्थसाधकतव 

, व्यज्यते उक्तचचैतत्--पा ते जाता चेत् किमिव न हि र्यं तनुभृताम् 

हति ॥ 

अथ प्रवेतसां मगवदाराधनोपक्रमं बणंयति-- 

पितुः सियुक्षारसिकस्य कासनात् मयत्तपसामिरता द्शापिते। 

पयोनिवि पथिममेत्य तत्रे सरोधर सन्दद्मेनोहरम् ॥ २ ॥ 

पितुरिति 1 ते दश जपि पश्चिमं पयोनिषिमे्य तत्तटे सरोवरं सन्द 

द्.1 ते प्रचेतसः 1 पश्चिमं म्रती्ी दिक्घमाधरितम् । पयोनिधिं समुद्रम् । एल 

राय] तत्तटे तस्य पश्िमसमुदरस्य तटे तीरपदेरो । सरोवरं श्रेष्ठं मर्ः1 

सन्ददश्वन्तः। सरसः गे्ठापादरकं विशोषमाद--मनोहरमिति } मनो हरति 

निलन सिरि क्रसतकमलेकेरवकल्दारादिमिर्जरचरबिदङ्मकरद्ूजितेभेति 

मनोहरम् । प्रचेतसां पश्चिमसमुदरतीरमातिकारणमाद-- सिखकषारसिक््य पिति. 

शासनात् मवत्पस्याभिरता; इति । सिख्षारतिकस्य सिखा सुषटुमिच्छा तव 

रसिकस्य प्रीविमाज- 1 प्रजासर्गकामस्येयर्थः 1 पितु्मनकस्य प्राचीनवर्हिषः । 

दासनात् परजा. खनतेति नियोगाद् । मव्तपस्यामिरताः मवतस्तप्यायां खि 
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नपुण्यलामा्ै तपसाऽऽयषने जभिरता उद्युक्ता । तपशर्यासमुचितं देदामन्वेष 

यन्त इति भावः ॥ 

सम्प्रति भगवान् सदः प्रचेतसां भगवत्तोसुपदिदेरोत्याह- 

तदाऽभवक्ती्थमिदं समागतो भवो, मयत्तेवकदर्शनादतः । 
प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसापादिशत् भक्ततमस्तव स्तयम् ॥ ३ ॥ 

तदैति॥ तदा भवः इदं तीर्थं समागतः अमवत्। तदा यदा 
भरचेतसः सरोवरं परपप्तदेव्र्थः |, भवः भगवान् श्रीरद्र. । इदं पूरवक्तम् । 
तीर सरः। सरोजरस्य प्रापदोधकल्वाचीर्थपदेन निर्देशः । समागतः पराप्तः । 
प्रचेतस्ामागमनात् पूर्वमेव तत्ागस्य वर्ममान आसीदित्य्थः। प्रचेतसां पुरः 

प्रकाकशमासाय तव॒स्तवसुपादिदत्। अनर स इत्यध्याहत्य योग्यम् । स. 

भवः ! परः पुरस्तात् परकश रक्षताम् । आसाय प्राभ्य { तव धीवैकुष्ठस्य । 
स्तवं स्तोत्रम् उपादिशदुपदिष्वान्। उपदे हेतु.--मयत्सेवकदर्ौनाद्तः 

इति । भवत्सेवकानां भवदुपासकानां दर्शनेनावरोकनेनादतः सादरः! अल 

वु प्रद्शीयति--भक्ततमः इति। त्वय्यतिदायेन भक्त हइत्यरथः। मगवद्धक्ता 
भगवद्धक्तेषु सादरा भवन्तीति भावः ॥ 

स्तवं जपन्तस्तममी जरान्तरे भवन्तमासेयिपतायुतं समा;। 
भवत्सुसास्वाद्रसादमीष्वियान् मभूव फालो धुवधन्न शीघ्रता ॥ ४॥ 

स्तवमिति ॥ अमी तं स्तवं जपन्तः अयुतं समाः जखन्तरे भवन्तं 

आसेविषत । अमी प्रचेतसः! तं रेद्रोपदिष्टं स्तवं स्तोत्रम् । जपन्तः पठन्तः । 

जयुतं दरासहसपरिमिताः। समाः संवत्सरान् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । जजन्तरे 

जलाम्यन्तरे । भवन्तं श्रीहरिम् । आसेविपत आसेवन्त। ननु श्ुव इव तेष्वपि कुतो न 

भगवान् श्रं मरसनोऽगूदिति चे्तव्राह-मवद्युखास््ादरसात् अमीषु इयान् 

कारः चमव ] भववत् शीघ्रता म इति ! भवत्सुखस्वाद्रसात् भवानेव सुसं मवस्युसं 

म्लानन्दः तस्यास्वादे आस्वादने रसादाग्रहात्] अमीयु भरचेतस्षु। इयान् अयुत 
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संबससररिमितः। कारः समयः} वश्च सममवत्। नतु मगवधसादुविरम्वोच् 

किन्तु ज्रस्ाननदानुमबतसराणं 
स्वभक्तानां मनोरथं पूरयितुमेवायं काटविरम्व 

इति मावः 1 रुषवत् ्ुयस्मेव \ दीप्रता शीघ्रमेव वरप्रदानम् ॥ 

प्रेतं भगवदाराधनकारमाट
- - 

दररोभिरेसामतिमात्रवधिभिः स यततदि
सानिरतोऽपि पावरितः। , 

पितापि षौ गृहयातनारद धितामा मव
दातमवां ययौ ॥५॥ 

तपोभिरिवि1 यसिसानिरतः सः अपि एपां तपोभिः पवितः। 

यत्तहिसानिरतः यजर्हिसायां मगवयजननिरोथने निरतः यासक्तः। सः चेन । 

अपिर्विरेये। पाविवः मगव्यजननिरोधजनितदुरितनिदष्द्वारा 
नरकादुकारित 

इयः! ननु कथमीदद्मदापापनिवरीकतवं तपसामिति ेचताह---मतिमात 

वर्धिभिः इति । अतिमाबमतिदयेन 
वर्धिप्णुभि. । ष्ठं परचेता तपश्च्याममिषाय 

उ्िननवसरे निर्व तसि. प्ाचीनवर्िप, सायुज्यप्ाधिमाह-तेपां पिता 

अपि मवदासतां यरी इति 1 तेपा प्रेतसाम् 1 पिता जनकः प्राचीनवर्दिः 1 

अद्रो विरेषे। विदोपमाह-मवदासरता ययाविति 1 भवदासमतां सवत्सं 

सूपताम् 1 मवर्सायुज्यमित्यः । यवी भाप ] सायुज्यप्राहौ देतुमाद--गृद 

यातनारदप्दरितातमा इति । मृहयातिन गृहागतेन श्रीनारदेन मदरितः उपदिष्टः 

आसा श्ररि््य ताद्शः सन् 1 "मापतत्वाच प्माद्लादासा दिप्मो हरि" 

इदयक्ततवादामशब्देनासन. कर्तरामरकवुपरब्यलवं योत्यते ॥ 

अय मगवान् श्रीहरिः भेता पुरस्तात् प्रादुरीदित्याद--- 

कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाश्षमागाः पतगेन्द्रवादनः 1 

विराजिचक्रादिवरयुषांमिश्चैजाभिरशमिरदिवुतिः 
॥ ६ ॥ 

कृपायरेनेति\\ लवं पादेन एव प्रचेतसां पुरः प्रकाशमागा" । छपा 

चरेन पाया भक्तवात्सल्यस्य बेन ] एवकारेण प्रचेतसां पायैनाया व्यवच्छेदः) 

तेषं प्ा्थनाविरदे कारणे ब्र्ानन्दास्वादरस इत्यवगन्तव्यम् ¡ पुरः पुरस्लाव्। 



दशकम् १८] दक्षोत्पत्िप्रसङ्गवर्णनम् 1 १५१ 

परकाक्षं परव्क्षताम्। आगाः गतवानसि ! ̀  भरवेतसां पुरस्तादाविर्भूलस्य मग 

यतः*स्वरूपमाह--पतगेन्देवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांड॒भिः जटाभिः जामिः 

उदश्ि्त्ुततिः इति। पतगेन्दरवा्नः गर्डसमधिरढ" | विराभिचक्रादिवरायुधां 

छमिः विराजिमिः दोममनिकरादीनां सुददोनभशतीनां वरायुधानां भ्रेष्ठानामायु 

धानारमश्मिः रसिमिः। उपरक्षितामिरिति रोषः। अथवा, विराजिनः अति 

शयेन दीपनरीराश्वकादिवरायुधानामंवो याघु ताभिः । सुनाभिर्वाहुभिः | उद 

शितः ऊध्व प्रसृता युतिः शोमा य्य सः उदध्ितयतिः ॥ 
॥। 

भगवतो वरप्रदानमाह् द्वभ्याम्-- 

प्रचेतसां तावदयाचतामपि स्वमेव फारण्यभरादरानद्ाः 1 

भवद्विचिन्ताऽपि श्षिवाय देहिनां भवत्यसौ स्द्युतिश्च कामदा ॥ ७॥ 

भ्रचेतसामिति ॥ खमेव तावत् अयाचतामपि प्रचेतसां कारण्यमरात् 
वरान् जदाः । तावत् प्रथमम्] जयाचततां वराथेनामङुर्वताम् । कारण्यमरात् 
भक्तवारसल्यातिशयेन 1 अद्; दत्तवानसि । वरदानप्रकारमाह--मवद्धिचिन्तेत्या 

रभ्योतरशषोकस्थेन प्रयास्ययेत्यन्तेन । भवेद्िचिन्ता अपि देहिनां शिवाय भवति । 

जसौ रुद्रमुतिः च कामदा । भवद्धिचिन्ता भवतां प्रचेतसां विचिन्ता स्मरणम् । 
देदिनां मनुष्याणाम् । दिवाय मङ्गखाय । असौ युष्मादिमिगीता । रुदरतुहिः खो 

दिष्टा नुतिः स्तुतिः) कामानभिलापान् ददातीति फामदा । भवतीप्यततापि 

सम्बध्यते । अनयोर्वाक्ययोरुततर्ोकस्थेनेपीद्यनेन सम्बन्धः ॥ 

अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दज्ञरक्षवत्सरीम् । 
सुतस्तु दक्षो नलु तरक्णाच मां प्रयास्यथेति न्यगदो सुदेव तान् ॥ ८ ॥ 

अवाप्येति ॥ मदीरदां तनयां कान्तामवाप्य तया दचरुक्षवस्सरीं रम 

ष्व्! महीर दुमणाय् । तनयां पूत्तीम् । जत्र॒श्रीमद्धागवतम्--कण्डोः 

भम्टोचया र्व्ा कन्या कमरलेचना । तां बाविद्धां जगृहुर्भटान्द्पनन्दनाः ॥ 

इति! कान्तां मारम् । अवाप्य युप्मामिर्दशमिः सष्टदराद्य ] तया सह । द्र 



श्रः 
नारायणीयम् 

[सकन्धः-४ 

रक्षवराणां समादासे दशरक्वत्सी तावस्कारय्। रमध्वं मौमान् मोमानतु 

मदत । दक्षः खतः अस्तु ] युष्माकं दक्षो नाम पुत्रो जायताम् । तक्छणात् 

ननु मो प्रयास्यथ च । सस्णात् दशरक्षयत्मसनन्तरम् 1 नन्विर्यवधाएे । 

तस्षणदिवेलथः 1 मां प्यघ्यय अक्त मविप्यथ ] चकारः नियाणां समुच्च 

यार्थः। एतेषा वावयानामितीव्यनेन सम्बन्धः ! लं गुदा एव तान् इति न्यगदुः। 

युदा सन्तोषेण । एवकारेण तसार्थनाया व्यवच्छेदः 1 जान्, भ्रषेतसः । इति 

उकमकोरेण । न्यगद्; उक्तवानसि ॥ 

एवं प्रचेतसां भगवतो वर्मापिममिधाय सम्मति तेषां तत्फरमा्िमाद 

द्वाम्याम्-- 

वत ते भूतरयोधिनस्तर्न् शुषा ददन्तो दिणेन वासिताः 1 

मै दतं तनयामवाप्य ता खदुक्तकारं सुखिनोऽभिरेमिरे ॥ ९ ॥ 

व शति ॥ ठतः ते च करभा सरन् ददन्तः दरुदियिन वारिताः ¡ तत. 

मवदस्िरेधानानन्तरम्। ते स्लिदुििलः परचेतस । चक्रस्य । कधा 

्रषोदूमलाम्यामनसानिरम्यम् } तन् दमान् । दहन्तः मलीुर्वन्तः। हदि 

येन श्रमणा । वारिताः निवारिताः 1 प्रचेतसं दमेषु करोधोदये देतुमाद-- 

भूतल्तोषिनः इति 1 मतरं रोद्ध शीर्मेषामिति मूतटरोधिनः । द्रुम. दचां तां 

ठनयानवाप्य खदुक्तकारं सुखिनः अभिरेमिरे च। दमैः करैः दतां ब्रह 

उपदेदाद्वितीणीम् । तां तनयां पुतीम्। अवाप्य प्राप्य) ल्दुक्तकारं लदुकतं 

का दसत् 1 अव्यन्तसंयोगे द्वितीया । सुखिन, भगवद्ररममावाव् दु ख 

संस्प् विना । अभिरेमिरे सौमान. मोगानन्वमूबन्। चकारः क्रियासमुचये 1 

अथ प्रचेतसां मेोक्षप्राप्तिमाह-- 

अवाप्य दकष सुतं शतावर; प्रचेतसो नारदरन्धया 

अवापुरानन्दपदं तथाविधस्त्वमीक् क; ॥ 

श । भवेदतः दष सुतमयापय कृत्वा. नारद्रव्यया रिया 

जानन्दपदं च अयः । पक पसनामानम् । सुतं पतम् 1 अवाप्य र्या | 



द्श्वकभ्-१] दक्षोव्पत्तिवणेनम् । १५द् 

छइतोऽध्वते यागो वैते इृताध्वरा" ! नारदलन्धया श्रीनारदाटन्धया ! धिया 

ने््ञानेन ! सानन्द्पदमानन्दसूपं॑प्रदम् । प्ते प्राप्यत इति व्युत्पत्या पद 

शब्देनात्र पर जहलोच्यते। चकार. समुचये] अवापु प्राततः । मुक्ता बमूवुरित्य्थ, ¡ 

एवं भगवतो भक्तवात्सल्यातिश्चयमुदाह्यानन्तरं प्रर्थयते- हे ई वात्ताख्यनाय 

तथाविधः लं मां प्रहि इति ) ईश जगद्रक्षक । वाताख्यनाय गुस्वायुपुरनाय । 

तथाविधः ताध्यमक्तवा्सल्ययुक्त. | मा तद्भक्तम्। पदि सर्वामयाल्नायस्तेत्यथं ॥ 

इति द्षोप्पततिप्रसङ्गवणेन व्षोरपसिवणने च पएषोनविशदराकम् ॥ 

इतिं श्रीनारायणीयस्तोधन्याणयायां सुबोधिन्यां 

चतुर्थस्कन्धरिष्ठेदः ॥ 

आदित शछेोक्म॑ल्या १९९ 



पञ्चमस्वन्धपर्ठिदः 

विशदशकम् 1 

अथ भगवत ऋषमदेवावतारचरिद वर्णयितुमवतारयति-- 

प्रिययदस्य प्रियपत्रभूतादापीघ्रसजादुदितो दि नाभिः 1 

त्वौ दएवानिष्टदमिषटिपध्ये सैथ तुयै एृतयन्तकर्मा ॥ १॥ 

प्रियव्रतप्येति ॥ पियन्लस्य॒पियधुत्मूतात् भभीध्रराजात् उदित 

नामि टि इष्टमध्ये ला इष्टवान्! परियत्त्य स्वायम्धुवमनो प्रथमपुत्रस्य प्रिय 

श्रतामिथानस्य । प्रियपुत्ूतात् प्रियपुवात् } भ्रियन्तस्य ददा पुता मासम् , तेषु 

ज्येष्ठ ससमानयीर्तया पितुरतीवे परियो जात इ्यभिमरयेणैतदुक्तम् 1 आभीर 
राजात् भाप्ीधनास्नो राज्ञ 1 उदित उतपन्न । नाभि तन्नामा राजिं । दिष्य 
शिरोषे। विरोषमाद--त्वा दष्टवानिति ! इष्टिमध्ये यायमध्ये । त्वा श्रीहरिम्! 

हृटवानू ददद । ननु देवान् प्रीणयितुमाचरितिस्य यामल मध्ये फथ भगवन्त श्री 

हसिद्राक्षोदिति वेपताद--तव ण्व तुष्टयै सृतयज्ञकर्मा इति) तव श्रीहरे 1 
एवकररेणान्येपा व्यवच्छेद 1 पुष्ट प्री । वमिप प्रीणयितुमिव्य्थं । एत 

यत्कर्म यायकर्म येन स इृतयन्नसमा । मगवदूर्यनसख करवत्ा दर्दथति--द्ट 
दमिति} इमभिरपित् ददाीवीष्टदखम् । इष्टावापिर्मगवदरनस्य फलमिति 

माव ॥ 

भगवतो वरपदानमाद-~ 

अभिषटदम्तव श्रनी्रसत् रव; सवतुसय सुतम््यमान; । 
स्यम जनिष्यष्दमिति बुराणस्िरेदधा बर्िपि पिश्मूरे ॥ २॥ 
अभित इति ॥ दे विधते ततर पनी अभिषव स्वम् इति हषा 

बर्हिषि तििदेषा । दिशते जगन्मय ! यन यत्रामिरपनि मगवास्तत्त तवा 



ददकम्-२०| ऋषमयोगिचरितवर्णनम् । १५५ 

सानं पददयितुमन्तरधातुमपि समर्थं इत्यमिमायेणेतत्सम्बोधनमिषिमध्ये सारमनः 

भरदुयनस्याम्मयिन्तधानस्य चोपपादकमित्यवगन्तव्यम् ¡ तत इशिभष्ये । सुनी; 

सनिभवरैः 1 भमिष्टुतः मितः स्थिता स्ठुतः । इति जनेन प्रकारेण । वरुवाणः 
कथयन् ] वर्हिप्यमर ] तिरोदधाः तिरोहितोऽम्ः । भगवद्मचनपकारमाह-- 

, हं स्वयं जनिप्ये इति । जनिष्ये नामिपल्यां मेरुदेव्यामवतरिप्यामि ] एवमुक्तौ 

देवमाह--राजञः स्तस्य घतमध्यंमानः इति । रात्तः नाभेः] स्वदुल्यमीशर 
तुर्यम् । सतं पुत्तम्। अर्थ्यमानः सुनीश्वरः भार््यमानः ॥ 

अथ भगवत ऋषभदेवावतारमाह-- 

नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां स्वमंशतोऽभूक्रपमाभिधानः । 
अरोकसामान्यगुणप्रभावप्रभावितादोपजनप्रमोदः ॥ ३॥ 

नाभिप्रियायामिति | अथ लं नामिप्रियायां मेर्देव्याम॑शतः ऋषमा 
भिधान. अभूः । अथ अनन्तरम् । नामिपरियायां नाभेः प्रियायां मार्यायाम् } 

मेरुदेव्यां भेरुदेव्याख्यायां भेस्सुतायाम्। अंशतः अदन । ऋषमाभिषानः 
ऋषमनामा । अमूः अवतीर्णं इव्यर्थः । कऋपमदेवस्यारौ किकाननुमावादी 
नाह---अरोकसामान्यगुणप्रमावपरभावितारोपजनप्रमोदः इति । जरोकसामन्धिः 

अमानुपे्ुैः प्रभवश्च परमावितः उत्पादितः अोपजनानां समस्तजनानां भमोदः 

्ीर्येन स ताद्शः॥ 

नारभर्विकुष्ठयेकप्राप्िमाद-- 

\ तयि त्रिलोकीभृति राज्यमारं निधाय नामिस्सद मेर्देव्या । 
तपोचनं प्राप्य भगभिपेवी 'गतः किलानन्दपदं षदं ते ॥४॥ 

त्वयीति ॥ नभिः ते पदं गतः किल! ते तव॒ श्रीनारायणस्य। 
पदः स्थानं वैकुष्ठरोकम् । गतः प्रा. । क्ठिति वार्तायाम् । वैकुण्ठपद 
परासैः पयोजनमाह--आनन्दप्दपिति । आनन्दस्य निर्तिशयसुखम्य । पं 

स्थानम्। निरतिद्ययानन्दधा्ठिः प्रयोजनमिति मावः] वैुण्टपदु्रातौ दतु 

माद--त्वयि राज्यभारं निधाय मेष्देव्या सद् तपोवनं प्राप्य मवन्नियेयी इवि "। 
1 
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लपि -कषमदेवे । रज्यमार् निथाय विन्यस्य । ला राग्येऽमिपिच्यदययै । 

भवक्नपेवी मवत्सेवानिस्त स
न 1 ऋषमदेवस्य राज्यम

ारविन्यसनयोग्यतामाद--- 

तरिजदीमृति इति! त्रयाणा लोकाना समाहारसिलेकी ता विमर्ीति तिले 

कीमृत् तथाविधे! तरिलोकीमु राज्यमार कियानिति माव ॥ 

गनत जममदेवसपलोकसामान्ं माव वरम 

इसदुतकादमादवप 
नासमित्नजनामव । 

यदा तदु त्व निजयोगशकस्या स्ववपमेन
द्दाः सुवपेम् ॥ ५ ॥ 

इन्र इति॥ तवा ल निलयोगधवत्या एनत् स्वव सुद व्यदभा । 

तदा सस्मि्नवसरे। लवम् ऋषमदेव । निजयोगशकत्या निजया स्वीयया योग 

शक्या योगवलेन 1 एनत् अजनामाख्यम् । स्वस्य ब स्ववर्म् । शोभनं 

यै वृथलस्तद् उवम्। व्यदमा हृदवानसि । तदेत्यस्या्माह-- यदा 

लदुतकर्ताद् अमर् अस्मिन् अजनाम
वेष न ववर्ष इति । द देवे 

श । लदुतकटता् ववोसकर्यण कृवात्। अमरपत् फोषात्। स्येति 

यादत्। अस्मिन. तऋरपभदेवापि्ठिते 1 अजना 
अजनामाख्ये वरप । जत 

श्रीमद्धागवतम्--^तस्य हीन्द्र स्रषभानो मगान् वर्प न ववर्ष तदवधायै भग 

यानूपमदेवो वेगश्वर प्रहस्यातमयोगमायया स्वव्षमजनाभ नामाभ्यवर्षत् इति । 

ऋषभदेवस्य दारपसिमह पुतरोसपिश्ाद -- 

स्ितिन्द्रदचां कपनीं जयन्दीमथेोददमात्मप्ाशयोऽपि 1 

अजीजनस्तत्र छत तनूजां धितीरो मरलोऽग्रजन्मा ॥ ६॥ 

िनद्रद्तामिवि॥॥ अय लमासरताशय अपि जितेन्रददा क्न 

अयन्तीमुददम् तत चा तनुजान् अजीजन । अय अनन्तरम् । त्वमूषमदेव । 

आसनि पह्मणि स्त॒ जास्त आदायोऽन्त करण यस्य स मसर्ताशय । 

आलारमलसननतय । अपिर्विरोधे । न्तिन्द्रद्ा स्वयोगशक्तया जितिनेन्ेण 

दवम्] केम्लीं खन्दरीम्। एतच गुणान्तराणामप्यपरक्षणम् । जयन्तीं तदास्य 
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कन्याम्] उदवदन् प्रिणीयेयरथः ¡ गृहमेधिनां धर्मान् स्वयमपिष्ठाय जनान् 

बोधयितुमिति मावः। अतर जयन्त्याम् 1 तनजञन्. पृतान्.। अजीजनः जनि 

तवानसि । क्ितीश्चः भरतः पएषामम्रजन्मा। क्षितीङः राजा । मर्तः तन्नामा 

पुतः। एप तनजञानाम्। अग्रजन्मा अग्रजः । आसीदिति रोषः ॥ । 

अथ ऋषमदेवसुतानां चरिवमाद-- 

नवामवन् योगिषरा नान्ये सपारुयन् भारतवर्षखण्डान् । 

्ैका खकषीतिस्तव शेपपुतास्तयोवलात् भूसरभूयमीयुः ॥ ७ ॥ 

नवेति ॥ नव ॒योगिवरा; अभवन् भतत एषामिति पूर्वस्मात् शोका 

दनुवर्वते। एषामरषमदेवसुतानां मध्ये | नव पुत्राः। योगिवराः योगिग्रष्ठः । 

अन्ये नच तु भारतवर्षखण्डान् अपारुयन् । जन्ये अपरे । तुर्विरेषे । तम
ाह-- भार 

तवर्पलण्डानपारयननिति । भारतवर्षसण्डान् भारतवर्षस्य सण्डान् विमागान् कुशा 

चेदावरवतरह्ाव्तीदीन् । अपारयन् प्रसयेकमेकेकमरकषत्निवयर्थः । सेका अरीतिः 

तव शेषपुवराः हु तपोवसत् भूसुरमूयमीयुः । एकेन सदिता सैका] अश्लीतिः 

षटयुणिता दश्च । एकारीतिपरिमिता इत्यथैः । तव ऋषभदेवस्य । रोषपुताः 

शेषाः वशिष्टः पु्ाः। अवापि ठर्बिरोषे । तमाह--मूसुरभूयमीयुरिति। तपो 

चरत् तपःपमावात्। भूसुरभूयं त्राणलम् 1 शयुः प्राप्ताः ॥ 

एवमृषमदेवघुतानां चसत्रिसुवल्वाऽनन्तरं तस्यैव प्रवृत्िमाह-- 

उक्लया सुतेभ्योऽथ ुनीन्द्र्ये विरक्तिमकतयन्यितयुक्ति मारम् 
।, 

स्वये गतः पारमहेस्यदृचिमधा जडोन्पत्तपिशाचचर्याम् ॥ ८ ॥ 

उक्स्वेति ॥ अथ तवं मुनीन्दरमध्ये सुतेभ्यः विरक्तिमक्सयन्वितमुक्तिमाग 

मुक्त्वा स्वयं पारमर्हस्यद्रतति गतः जडोन्मत्तपिद्ाचचर्यामधाः 1 अथ अनन्तरम् । 

मृपमदेवः। युनीन्द्मध्ये मुनीन्द्राणां सुनिग्रष्ठानां मध्ये । सतेभ्यः,पुतेभ्यः । 

विरक्तिमकयन्वितयक्तिमा$ विरक्तवैर्ये भक्त्येति विरक्तिमक्ती ताभ्यामन्वितं 

सहितं सुक्तिमा्न मेक्षमारगम् ! उक्तवा उपदिश्य । स्वयमासैव । पारमहंस्य 
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दरति एरमहेसानां एम् 1 गत 'भाः। जडोन्मचपिशाचचर्यी जडानाम्ान 

सुन्मचानायन्मादवतां पिाचाना च चर्या शतिम् । धाः कृतवानसि ! जगा 

मामुपदेद्ायेति भवः ॥ 

मतु जहम गतो मगवानूपमदेवः किर परमरहसाना परि गत॒ इषि 

वेत्राह--- 

परत्मभूतोऽपि परोपदेशं इमन् भवान् सरवनिरस्यमानः । 
पिकारदीनो विचचार श्रना मदहीमहीनारमरसाभिरीनः ॥ ९॥ 

पृत्ममूत इति !1 मवान् परातमतः अपि परोपदेदो क्वन् कृतना महीं 

विवार । भवारपभदेव. । परातममूतो गमत ! अपिर्विरोपे । परोपदेशं 

प्रेभ्योऽन्येभ्य उपदेशम् । बर्योपदेशामिति यावत्। छृतं समस्ताम् । मर्दी 

परथिवीम्। विघचार् अचरत्। रोकानुप्रहाय पारमस्य गत इति भाव । 

मजु कं मुखतो ब्रह्मपदे कृतवातुत प्रकारान्तरेणेति चेचवाह--सर्वनिरस्यषानः 
विकारहीन" इति । सरवनिरस्यमानरूयभ्वमान. { अवधूत इत्यर्थ, । विकार 

दीन विकरद्यरीरामिमानजनिते कर्वैलमोकलघुखदु लादिमिहीनो रित सन्! 
तथाच स्वस्य परमहं्ङ्यैव परोपदेदा , न सुखत इति माव- } वरिकारहीनताया 

देतमाह--अटीनासरमराभिटीन इति } अहीनासरसे परमानन्दानुमयेऽभिरीन- 

तदैक्ये प्राप्त । जीवन्युक्त इति यावत् ॥ 

अथ भगवत ऋषभदेवस्य चरित्युपसंदरन् मार्भयते-- 

शयुत्रतं भो्गकाकच्या चिरं चर्राप्य पर स्वस्पम् 1 
दबाहृताद्धः ङुटकाचले सं तापान् ममापाङ्कर यादनाथ ॥ १० ॥ 

शयुत्रतमितति। दे भावनाथ चिरं दयुतं मोमृगकाकचर्या चरन् पं 
भ्वश्पमाप्य कुटकाचेे दवादताङ्ग- खं मम तापान् अपाकुरु 1 वात्तनाथ गुह 

चलुपुरनाय । चिरं चिराय ! शयुन्लमजगरतम् ¡ गोमृमकाकधयौ गवा 

एृमाणा काक्ाना च चयौ दृतिम् । चराचरम् { अजगरयदनुयमो गोगगा 
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दिवच्छुद्धगयुदधिदिषिनिषेधदनिृश्ेवयरथः ¡ परोपदेदयायेति मावः । परं स्यो 

ष्टम् । स्वस्य स्यं स्वरूपं रह्म अप्य प्राप्य । कुटकाचठे कटकाद्रौ !' दयेन 
वनहुतारनेनाहतं दग्बमङ्कं दारीरं यस्य स दवाहतङ्गः । ममानन्यदारणध्य । 
तापान् बादयानाभ्यन्तरांश्च सन्तापान्। अपाकुर निवर्तय ॥ 

दति ध्पभयोगिचरितर्णनं 

चिदादशरम् ॥ 

एवकर्विददुसकम् ॥ 
[१ ॥ 

अथ लोकरक्षायै ततदूमूण्डषु तद्रूपेण सिदधानं भगवन्तं श्तौति-- 

मध्योद्धवे शव इट्ाएतनाक्नि षं 
सीरीप्रधानवनिताजनमातमानि । 

श्वैण मन्रनुतिभिः सपुपास्यमानं 
मङ्कु पेणालसकमधीश्वर संश्रये त्वाम् ॥ १ ॥ 

मध्योद्धय इति ॥ अद् दृ्यदरूतनामि ववे दवै मन्वुतिभिः सपु 
पास्यमात्तं त्वां संश्रये । वर्प खण्डे! दर्वेण मगवना भवानीपतिना । नन्त 

नुतििरमन्तेण' ुतिमिः स्तो । समुपास्यमानं सम्यगारा्यनानम् 1 संधये 

आश्रये! ननु सप्स्पास्यो भगवान् भवानीपतिः फथमन्यमुपानत इत्याश 

परि मगवन्तं सम्बोपयति--दे अधीर इति । अधीश ईरापामपीशर् । 

उक्तयतत्--ेष्य दाहवरादीधरविनियमनम्' इनि । धर्देनोपाम्यनानप्य मग 
वत्तः स्वम्पपमार्--मद्भपलासफमिति। सद्यणम्बस्यमिरयर्यः। ननु युषः 

सस्मिन् पेते शाषतं पर्षमिति वेवगद-- यवः मध्योद्रये शि । यव. मूमेः। 

मभ्योद्धये मष्यवर्तिनि। इदटयादूलदषम्य ममिषमाट--गौ तीपरथानवनिनाडननाप्रनाति 
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मकै कवत्सलममत्सरहत्सु मान्त 
म्स्याछरति शुवननाय भजे मन्तम् ॥ ५.॥ 

रम्य इति | टे शुवननाय अहं रमये उदीचि रम्यक्ना्षि वरे स्व 
त्रषनाथमनुवर्मसपर्यमाण सवन्त भञे। ञुवननाथ रोकनाथ। रम्ये मनोहरे। 
उदीचि उ्तरदिि । इ्यदृतवर्षम्यो्रस्या दिदीर्परयं । रम्यकना्नि रम्यका 
मिधानि। संख्िति ल्य, वाक्याङ्कारे वा! त्द्रमनाथमनुवर्यसपर्यमाण त्प 
माधेन रम्यकवर्मनायेन मलुरव्वैण मनुर्न सपर्वमाणं पूज्यमानम् । भने आरा 
धयामि । रम्यकर्वये सत्निदितप्य गवत स्वरूपमाह -मल्याङृततिमिति । 

मत्सयत्याङतिरिवाङृतिर्मभ्य तथाविधम् । म्सयमर्तर्िरोपमाह --भकतकवत्सरम् 
अमत्सर भान्तमिति । भक्तेकवत्सर भक्तमात्रपरियम् । अमत्सरहलस अमत्सत 

राणा रागदरेषादिरषिवानामिवयर्थं । हसु दयेषु । मान्तं भरकादामानम् ॥ 

हिरण्मय सन्निहित भगवन्त म्तौति-- 

व दिरण्मयसमाहयमो ्तराद- 
मासीनमद्विषतिकमेटकामटाद्नम् । 

संसेयते पिदगणप्ररसेऽयेमा य 
वत्वं भजामि मगयन् परिचिन्मयात्मन् ॥ ६ ॥ 

यर्पमिति ।! रे भगवन् परचिन्मयातन् अह दिरण्मयस्माहयम् ओत्त 

राह वर्षमासीन त ला भजामि ¦ भगकतनधर्ादिसम्पन्न । परचिन्मयाम् विदद 

क्षानस्वन्प । टिरण्मयसमाहय दिरण्मयामिधानम् । ओराहमुत्तदिग्भवम् 1 
शृढतवषम्ये्य्थं । आसीनमधितिष्टन्तम्) भजामि आराधये । हिरण्मये 
सननिहितप्य भगवतत स्वरूपमाह--अद्विकर्मटकोमठाङ्गमिति। यदर्मन्दरस्य 
शनौ बहने कर्मठ दर्मदूर कमठ फौरममङ्ग शरीर यस्य त तथोक्तम् | अमृत 
मधनकरेयया दीरा्ुी निमजतो मन्दरदरेश्धरणायाङ्कीहृतकमरम्बन््पमितय्थ । 
तसदार्थमाट--पिकृगणमयर. अर्ेना य सेवते इति 1 पिवृगणपरवर पितृगणानां 
भवर अष्ट । सतेबते सम्यक् सेते आराधयति ॥ 



दशकम्-२१९] जम्ृद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्भनम् 1 १६३ 

उ्तरकुरुषु सन्निदधानं भगवन्तं प्ार्थयते-- 

किश्वो्तरेु दुरु प्रियया धरण्या 
संसेवितो महित्मन््दुतिप्रभेदैः । 

दषटगरधृषटयनण्ष्ठगरिष्टवष्मा 
त्वं पाहि भिजञलुतयज्ञयराहमू ॥ ७ ॥ 

फिश्वेति। किञ्च हे वि्नुतयक्तचराहमर्त उषु कुरुपु प्रियया धरण्या 
मदितमन्त्नुतिपरभेदैः संसेवितः त्वं पाटि। किश्च जपिचि। विकैर्ानिमिर्मुता स्तुता 
यज्ेवराहम् सिस्य सः विक्ञनुतयक्ञवराहमूर्िस्ताद्श } अनेनोचरकुरुषु सन्निदधा 

नम्य भगवतः स्वरूपमुक्तमिति वेदितव्यम् ¦ उत्तरेषु कुरुपृत्रफुरपु । प्रियया 

चह्मया । धरण्या मूमिदेव्या। मदितमन्तनुतिपमेदैः महतः पूितमन्तेण 
मुतिप्रेदेः स्तोत्रमेदैश्च । संसेवितः सम्यक् सेवितः आराधितः । पाहि चायस्न। 
मामिति शेषः। यज्ञवरामर्तैः स्वरूपमाह- दं्म्रृष्टपनघ्र्ठगरिष्ठवर््मा इति । 

देषटरया अग्रेण घृष्टः निप्यीडितः धनो मेधो येन तच्च विततं पृं यस्य तच गण 

मलुत्नतं च वर्प्म देहो यस्य तादश इत्यर्थः ॥ , 

किव सनिितं भगवन्तं ्रर्थयते-- 

याम्यां दिदं भजति किम्ुर्पाख्यवयें 
संसेबिते हयुमता ददमक्तिमाजा } 

मीताभिएमपरमाद्शतसूपशाली 

रामात्मकः परिठिसन् परिपाहि विष्णो 1८ ॥ 

याम्यामिति। हे विष्णो याम्यां दिद भजति किम्पुरुषाख्यवर् 

ददभक्तिमाजा हनुमता संसेवितः त्वं परिपाहि! यान्यां दक्षिणां दिद मजति 

इव्मडृतवर्षस्य दक्षिण दिग्गृतहसिवर्वर्षस्यापि दक्षिणदिग्मबे इव्यर्थः । फं 
युरुषार्यवयं किम्पुरुषे ! दृदमक्तिमाजा दृदामनधाविनीं भक्तिं भजतीति 

तथोक्तेन । हनुमता वायुपुत्रेण कपिपिवरेण ! संसेवितः सम्यङ सेवितः था 
राधिः ¡ परिपाहि कायश्च} मामिति रेपः) किम्पुरुषं सत्निहितस्य 



शदथ नारायणीयम् [स्कन्धः-५ 

भगवतः स्वरूपमाह सीतामिरामपरमादूसुतरूपदाटी रामातकः परिलसन् 

इति । सीताया अभिरामेण मनोहरेण परमादूसुतेन अव्यदूसुतेन॒ सूपेण 

सैन्दैम शाठ्ते प्रकाशत इति सीतामिरामपरमावूसुतरूपराटी । समालकः 

श्रीराममद्रस्वरूपः। परिटसन् विराजमानः ॥ 

अस्मिन् भारत्यै सनिहितं भगवन्तं प्राथयते-- 

श्रीनारदेन सह माववर्युख्यै- 
स्त्वं सांख्ययोगरुतिभिः समुपास्यमानः 1 

आकल्यकालमिह साधुजनाभिरी 

नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् ॥९॥ 

श्रीनासदनेति 1 शीनारदेन सह भारतव्ययै, सांख्ययोगनुतिमि, 

सुपस्यमानः इह आकल्पकारं साघुजनाभिरषी त्वं परिपाटि । मारतवर् 

सुलयैः भरतवं युयै, भभानमूते- । सांस्ययोगनुतिभि" सांल्येन ्रकृतिपुर्य 

विवेकञ्चानेन येगेनाङ्गयोगचर्ैया नुतिभि. स्तत्र समुपास्यमान. सम्य 

गुपास्यमान सेन्यमान । इह भारतवर्ये । आकलपकालं कल्पागगनकाट 

पथन्तम्। साधुजनामिरकषी सजनान् रक्षन् । परिपाटि तायव । मामिति शेष" । 

भारते सन्निहितस्य मगवत स्वरूपमाद--नरसखः नारायणः इति । नरस्य 

सला नरप 1 नन्वेकस्य ` भगवतत कथं सवैप्वपि रपु युगपत् सानिध्य 

मित्याश्धां परिहरन् भगवन्तं सम्बोधयति--मूमन्निति । मन् परिपणं ॥ 

युं जम्बीपं परित शकषादिसेजिताः पद् द्वीप सन्ति । तेषु ठत 
तत्र सन्निदधानस्य मगवत. म्वन्पमाह~-- 

श्कषि््करूपमयि शारमल शृन्दुस्पं 
द्वीपे भजन्ति इणनामनि वद्धिरूपम् 1 

क्रशवऽगबुरूपमय वायुमयश्च ग्राफ 
सां बरदरूपमपि पुप्कएना्नि लोकाः ॥ १० ॥ 



दृशकम्-२६] जम्बृदधीपादिषु मगवटुपासनाप्रकारवर्णनम् ! १६५ 

राक्ष इति ॥ जयि लोकाः "चां छक्षे द्वीपि अर्प शाल्मले इन्दु 

स्प कुशनामनि विर्यं कौजे अग्बुरूपम् अथ शकि वायुभयं च अवि पुष्कर 

नाशि व्यप भजन्ति [ अयीयनन्तरं भगवन्निति पूरणीयमदोत्तरतापि। 

लोकाः जनाः] त्वामीश्वरम्। शष्षे शक्षसंङिते । द्वीप इति, मर्वत्र सन्वक्षति। 

कपे सर्यस्वरूपम्। शाल्मले शास्मलसं ते । इन्दुरूपं चन्दरस्वरूपम् } वदि" 

रूपममिरूपम् । भो क्रौञचोख्ये । अम्बुख्पं जरष्वरूपम्। दाक तन्नामनि । 
वायुमयं बायुश्वरूपम् । चकार समुचये । व्रहररूपं बहमम्बरूपम् ॥ 

अथ शि्ुमारवपुपं भगवन्तं प्रार्थयते -- | 

सवेपैवादिभिरुड्रकदिथ 
पुच्छादिकेप्वययवेष्भिकरप्यमानैः । 

त्वं कषि्धमारषुषा महतादयास्यः , 

सन्ध्या रन्ि नरकं मम सिन्धुश्चयिच् ) ११॥ 

स्ैरिनि ॥ द मिन्ुशायिन् महतां सन्ध्यात रि्यंमारवपुषा उपत्यः 
लं मम नरके रन्धि। सिन्धौ क्षीरसमुद्र रत इति सिन्धुशायी तादश । महता 

महद्धिः। सन्ध्यायु त्रिपु सन्ध्याकारेपु। रिद्युमारस्यार्वाकूशिरसः कुण्डली 

भूतस्य दिगुमारसंजितस्य जलजन्तुविरोषस्य वपु" शरीरमिव वपुर्यस्य स व्रिशुमार 

वृसतदूेण । उपास्यः आराध्यः | ममानन्यशञरणस्य । नरकं दुगेतिम्। रन्धि 

निवारय। चिुमार्पीरस्य मगवतो व्योतिरनीरालफलं दर्थयति--पृच्छादि 

केषु अवयवेषु अभिक्रप्यमनि श्रवादिभि" सर्वैः उपरर. अहैः च इति । पृच्छा 
,दिकेषु सद्गूरषमृतिषु ।. अवयवेषु परतीकेषु । अमिकःप्यमनिः उपासकै 
रमितः करप्यमनि.। परुवादिमि्ुवमयृतिभिः। सस्समस्तैः। उदुमकरैरधिन्यादि 
नक्षल्समूहैः । ्रहैः सूर्थादिमि । चररस्तमुचे। उपलक्षित इति रोष" ॥ 

अथ रोषमूर्ति भगवन्तं स्तौति-- 

पातालमूलश्ुवि रेपतसु मवन्तं 
( सोरेककुण्डलविराजिमदस्ररीपम् । 



शदे नारायणीयम् [स्कन्थः-प 

नीकाय्यरं धतदहके शुनगाद्वनमि- 

जटं मने हर गदान् गुरुगेहनाथ ॥ १२॥ 

पाताटमूरशवीति ॥ अं पात।लमूलुवि रोषननौ भवन्तं, मजे । 

पातालमूलयुवि पातासमूलमदेदो । स्थितमिति दोष-। रपत दोषमर्तिम्। 

मे आराधयामि 1 सषमतवरूपमाट--लेरिककुण्डलविरानिसदसी्ै नीरा 

म्ब धरते युजगाङ्गनामि, जुष्टमिति । रोरेन चशचलेनेककुण्डटेन विराजीनि 

शलोमनवीखनि सदस शीर्पीणि शिरांसि गस्य तं रोरेककुण्डरुविराजिसटस 

र्षम् नीटमम्बरं वलं यस्य तं नीलाम्बपम् 1 धृतदरं हरधरम्। भुजगां 

इनामिनीगवपूमि,. । जुट सेवितम् । अथ ्ा्थयते- दे गुरेहनाथ ववं गदान् 

हर इति ! गुरुगेहनाथ गु्वायुुलाय । गदान्. ममानन्ारणस्य वापानभ्ि 

न्तराश्ामयान् 1 हर संहर ॥ 

हति जम्बृद्ीपादिषु मगवबदुपासनाप्रकार्वणेनम् पएकविरादशकं द्विकम् ॥ 

इति श्रीनारयणीयस्तोत्रव्याख्यायां सुबोधिन्यां 

पश्वमस्कन्धपरिच्छिदः ॥ 

आदित शेोकसंल्या २२१ 
५ 



पषठस्कन्धपरच्डिद्ः 

दवाविंशदश्कम् । 

अथ भगवन्नाम सद्करयतां कृतेऽपि पपि नैव नारी यातनेति दश्पितु 

मजापिरवृततान्तं प्रस्तोति-- 

अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विमो धममंपथान् गृहाश्रमी । 
गुरोभिरा काननमेत्य च्वान् सुध्रष्लीखां र्यां मदाङलाम् ॥ १ ॥ 

अजामि इति ॥ दे विमो पुरा गृहाश्रमी धर्मपथान् चन् मजा 
मिः नाम महीसुर गुरोः गिरा काननमेत्य ,कुरुटां दष्टवान् । विभो शक्ति 

सम्पन्न । , अनेन सम्बोधनेन वक्ष्यमार्णं॒॑स्वत; प्रशान्तस्याप्यजामिर्स्य कुरा 

कृषटहदयतया सवधरमोतस्जनादिकमन्ते भगवत्तामोश्वारणं च भमवतः सवनामसं 

न्य प्रभावं दशंयिप्यतः प्रभावादेवेति सृचितम्। गृहाश्रमी गृहमेधी । रधर्म 
पथान् गृहस्थोचितान् प्रदृ्तिनिदृततिभार्गान्। चरत्नाचरन्। नमेति प्रसिद्धौ । 
महीर त्रह्मणः। गुरोः प्िः। गिर नियोगेन । काननमरण्यम् । एत्य 

प्राप्य । समिकुशानाहरलुमिति भावः । कुख्टामसती खिथम् । दवान् ददं । 
तस्याः परगुणपरतारणनैपुण्यं दशीयति--सुधृष्टशीरां मदाकुलामिति । घुतरां धष 

िथ्याविरसादिभिः परजनद्टयवश्चननिपुणं शीरं स्वमावो यस्यास्तां चधष्टशी 
खम्। मदाकरुलं मदेन मधुपानजनितेनाङृखमलसाम् ॥ 

कुरुटां दृएटवतोऽजामिटस्य प्रवृत्तिमाह-- 

स्वतः गरश्ान्तोऽपि तदाहृताक्षयः स्वधर्मसुत्सुज्य तया सभारमम् । 

अधरमैकारी द्शामी भवन् पूनर्दधौ मवन्नामयुते सुते रतिम् 1 २ ॥ 

स्यत इति ॥ अत्र ॒पूर्स्मा्टोकादजामिख इत्यनुवर्तते । अनामिः 

स्वधर्ममुत्छज्य त्या समारमन् अधर्मकारी पनः दद्चमी भवन् भवन्नामयुते सुते 



६६८ नारायणीयम् । {स्किन्धः-६ 

त दधौ 1 स्वधर्म सस्य धर स्ववुरोचिरत धर्मम्] उस्भ्य स्यक्त्वा । स्वस्य 

धरयत सता गृहप्ययमैसुत्छन्ेलय्ैः 1 तया कुरटया सद । समारमन् सर्वदा 

रममाणः । अधर्मकारी तस्याः कुटम्बमरणारथं बहुविधानि पप्कर्माणि कुर्वाणः । 

पुनरनन्तरम्.। दशमी बधः । भवन् परिणतः सन्। भवत्नामयुते नारायणनामके । 

ते पत्रे। रतिमतिलेदम्। दधौ धृतवान्] नतु कथं पर्मपथांर्ननामिरः स्व
प 

-सुतखषटवानिति चेतत्राह-- स्वतः प्रान्तः अपि तदाह्ताशयः इति! स्वतः 

प्रशान्तः स्वमविन नितरां शान्तः । अपिर्विरोधे! तदाहारः तया कुर्य्या 

पिथ्याविटासादिमिराहतो वीकृतः आशयो 
मानसं यस्य तादः । कामस्य 

दुवारलादिति मावः ॥ † ~ 

अथ तस्य गटितवयस्तश्वरमावस्थामाह-
- = 

स मृत्युकाले यमराजन् भयङ्करं खीनमिरक्षयन् भिया । 

पुरा मनाङ् त्वर्स्मृतिवासनाबराज्चदाव सारायण
नामकं सुतम ॥ ३ ॥ 

संहति ।॥ सः पृखुकलि भिया नारायणनामकं सुतं जुहाव । सः अजा 

मिरः] भूलयुकणि मरणसमये ! मिया भयेन । हेतौ वतीया । नारायण 

नामक नारायणनामानम् । सुतं एतम्} जुहाव आहूतवान् ] मयेतुमाह-- 

भयङ्करान् त्रीन् यमराजकिङकरान् अमिरक्षयनि
ति | भयङ्करान्" भीषणाकःरान् । 

यमराजकिङ्रान् यमराजप्य किङ्करान् भृत्यान् ] अभि
ट्षयन् अभिमुखं पद्यन्। 

ननु स्वधर्मान् परिसय्यार्मकारिणः कथमजामिरस्य युलाननारायणनाम मरणावसरे 

निर्गतममूदित्याशङ्कायामाह--- पुरा मनर् त्वस्सृतिवासनाबखादिति 
! पुरा कुख्य 

~ पसिदात् पूरवैम्। मनागीपत्। लसृतिवासनाबद्त् तवरतेरमगवटुपासन
स्य 

वासनां संस्कारस्तस्या बखात् प्रभावात् ॥ 
४ 

नारायणनामवर्मोचारणस्य प्रमावमाद--- 

यापि रदातनि्मतदीयनामाक्षरमात्रवैमवात् 1 

ुतेऽभिपतमवदीयपादाभ्धैनः पीतपरा मनोरमाः 1]४॥ 
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दु्यप्येति ॥ अते -पू््मद्ोकात् स इवयनुकृ्य पष्यन्ततया 
विपरिणम्य् योजनीयम् । दुरशञियस्य अपरि ` तस्य पुरः , मवदीयपर्षदाः मि 

पेतुः। दुशयस्य स्वधमपरियागेनाधर्मकारितिया च दुरासनः । अपिर्विरोधे । 

तस्य जजामिरस्य । पुरः पुरस्तात् । मवदीयपार्षद्ा; भवदीयाः पार्षदाः ! 

विप्रता इयर्थः । अपिपेतुः प्रादुर्मूताः ) अपिरब्देन दितं विरोषं परि 
हरति--तदालनिगैतल्दीयनामाक्षरमातरवैमवादिति ¡ तदात्वे मरणसमये निर्ग 

तप्य खदीयनामाक्षरमात्रस्य नेरायणेति वर्णचतुटयमत्रस्य वैभवात् प्रभावात् । 

मिपदेन भक्तिश्रदधादीनां व्यवच्छेदः । यत्र निगतेपदेन. नारायणनामोचारणस्य 

अदुद्धिपूर्वकलं व्यज्यते । भगवलरपिदानां स्वर्पमाद--चतर्युनाः पीतपटा; मनो 

रमाः इति। चत्वारो भुजाः करा येषां ते चतुर्युजः । पीतप; पीताम्बराः । 

मनोरमाः मनोदरङृतयः ॥ . 

मगवसर्षदानां प्दृत्तिमाद-- 

अघुश्च सम्पाश्य विकतो भटाच् विपुश्तेत्यारुखधु्वरादमी 
निवासितास्ते च भवजनैस्तदा तदीयपायं निखिरं न्यवेदयन् ॥ ५ ॥ 

अघ्रुमिति ॥ अमी ममुं सम्पादय विकर्मतः भरान् विषुञ्चत इति वसत् 

जररुधुः च । अमी गगवसर्पदाः । अमुमृजामिखम्। सम्पादय पादोन गले 

ध्वा | विकर्षतः आकर्ैतः । भटान् यमकिङ्करान् । इति इ्युक्त्वा । बरात् 

मोजसा । आरुद्घुः निकास्तिवन्तः } अमिपरतननिवारणशियथोः समुचयार्थकेन 

चदब्देन पूर्क्रियानस्नरं द्वितीयक्रियायाः कारदिरम्बामावो चोत्यते । भवनैः 

निवारिताः ते च तदा निखिरं तदीयपापं न्यवेदयन् 1 भवज्मनैः मवसार्षदैः । 
यत्र॒ मवल्ननैरियुक्च्या तेषां दुर्वारं चोत्यते! निवारिताः किरुढधाः। ते 
यमकिङ्कराः 1 चकारस्व्थे । तदा त्षिृ्नवसरे । गिखिं समस्तम्। तदीय 

पापं तदीयमजामिरुसम्बन्धि पापं पापकर्म । न्यवेदयन् निवेदितवन्तः ॥ 

भगवतार्षदानां भरतिवचनभकारमाह चतुमिः-- 
& 22 
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भवन्तु पापानि फथन्तु निपकरते कृतेऽपि मो दण्डनमस्ति पण्डिताः ! 

न निष्कृतिः किं विदिता मवाद्शामिति प्रमो च्यु वमापिरे॥ ६ ॥ 

भवन्विति दे प्रमो लुपाः इति वमापिरे । प्रमो स्वध । चु 

शषाः लसार्पदाः । इति अनेने प्रकारेण 1 बभापिरे उक्तवन्तः 1 इतीव्यनेनक्तं 

भरकारमाद-- दे पण्डिताः पापानि भवन्तु, कथं तु निष्टृते छते अपि दण्डनमसि । 

भवाद्यां गिष्करतिः न विदिता किम्। पण्डिताः । पण्डितरव्दोऽत्र विपरी 

रक्षणया मूर्खुवाची ! था पण्डितम्मन्या दृदयर्थः ) नारायणनामोचारणद्धपमाय 

श्वि कृतेऽप्यजामिरे दण्डनोयमादिति भाव. 1 निष्के प्रायधितते। इते अनुष्ठिते । 

दण्डनं दण्डः । भवादृशां धर्मराजकिषट- । कर्वरि पष्ठी । मवादशामिति सोषाल 

म्भृवचेनम् [ दण्डेऽपि्ेतानां दष्ड्ादण्डयविवेकशत्य्वादुषरम्भः 1 

िष्छृति,. प्रायध्ित्तम् ¦ विदिता जाता ॥ 

ननु शुतिपमृतिवरिदितङ्दूनान््रायणादिप्रायध्िचाननु्ठानादयं दण्डय एत्या 

श्वं १रिदई मगवन्नामोचारणर्पं प्रायश्चि्मनेन तमिति विवक्षवः प्रथमं छ 

चान्दरायणादिम्योऽपि मगवल्सेवावा उक्क्षमाहु -- 

श्रुतिष्छविभ्यां पिहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न ठुनन्ति वामनाम्! 
अनन्तसेवा तु नि्कन्तति दववीमिति प्रमो चस्पुरुपा मभापिरे ॥ ७ ॥ 

भततिस्मृतिम्यामिति 1 इति भमो इस्यादरि पूर्वत् । एवमुचरनापि 
द्रष्टव्यम् 1 श्रतिस्मृमिम्या विहिता. बनादय- पपं पुनन्ति वासना न छनन्ति। 

अनन्तसेवा तु दयी निद्रन्तति । श्ररनरवद स्यृतिश्चेति ्तिस्ृती ताभ्या विषिताः 

प्रददविता. । त्रनादयः वरतपम्रूनय । व्रनानिं चन्द्रायणादीनि ! आदिग्रहणासीर् 
सतानादि गृह्यते । पापं पापकर्माणम् । पुनन्ति पावयन्ति { अथवा, पयं दुरि 

तम् । पुनन्ति शोभषन्ति। वबास्तना सजातीयकर्मोसाद्कं संस्कारम् | ठनन्ति 

छिन्दन्ति । जनन्तसतेवा मगवद्वननम् ] सुवितेषे। विरोपमाद--द्र्यीं निङकन्ततीति | 

द्यी पापं दालन च। नि्ृन्तति दिनि ॥ 

अज्ञामिरेन नारायणनामोचारणरपं भ्ायश्चित्तं छतगित्याहु -- 
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अनेन भो जल्मसदस्कोटिमिः केषु पपिष्यपि निष्कृतिः कृता। 

यद्गरहीन्नाम भयाङ्करो हरेरिति श्रमो त्वत्पुरुषा वरभापिरे ॥ ८ ॥ 

अनेनेति ॥ भोः अनेन जन्मसदस्षकोटिमिः कतेषु पपिषु जपि निष्ृतिः 

कृता । मो इत्यनन्तरं यमराजकिङ्करा इत्यध्याहरतव्यम्। मो इति सम्बोधने । 

अनेन अजामिठेन। जन्भसहसकोटिभिः कोणसंख्यैरजन्मसदसैरियर्थः । कृतेषु 
आचस्तिषु ! पपिषु पापकरमघु । फ पुनस्वदुक्तेषु पपिप्पिस्यपिशब्दार्थः । 

निष्कृतिः प्रायधित्तम् । कता अनुष्ठिता। ननु कीदश्षी सा निप्कृतिरिति 

चेततत्ाहुः--यत् भयाकुरुः हरः नाम अ्रहीदिति। अतत वाये पूर्ववाक्यादनेनेस्य 

नुडृत्य प्रथमान्ततया विपरिणम्य योजनीयम्] अयपजापिछः । भयाकुलः युष्मान् 

दृष्ट भयाक्रान्तः 1 हरेर्मगवतः श्रीवासुदेवस्य । नाम नारायणेति वर्ण॑चुष्टयम्। 

म्रहीदुक्तवानिवयर्थः ॥ 

न्वसौ श्रियमाणो न हस्निामोचचारितवान्, किन्तु पुतं तन्नामानमाजुहा 

वैव, अतो न पापक्षय इत्यारङ्ायामाहुः-- 

वृणामबुद्धयाऽपि युडन्दकीरवनं दहत्यपौषान् महिमाऽस्य ताद्शः। 
येथाऽप्निरेधांसि यथौयधं गदानिति प्रमो सत्पुरुषा बभाषिरे ॥ ९॥ 

नृणामिति ॥ वृणाम् अबुद्धया सुवुन्दकीर्वनमपि अयौधान् दहति । 

मृणां मर््यानिाम्। अनुद्धया इदं भगवन्नाम, इदं कीर्तितं सदरोपाधौषदरं भव 

सीति बुद्धि विनेत्यर्थः! अपौधान् प्ापसच्चयान् ! दहति बारयति1 अत्र 

नाशयतीति वक्तव्ये दहतीदयुक्तिः, यथा दहनस्वूरारिमनायसेनैव शीघं भस्मी 

करोति, तद्वत् भगवन्नामसद्कीतने पापसश्चयान् शीरं नाशयतीति चयोतयति। ननु 

कथमस्य तादशं समर््य॑मिति नानुयोजनीयम्, नाम्नो महिन्नः श्रूयमागवत् 
दटलाचेवयाहुः--अस्य तादृशः महिमा इति । अस्य नामसङ्ीरतनस्य । तादः 
अप्रिच्ेय इवयर्थः । महिमा मादास्यम् । वियत इति शेपः! उक्तार्थं 

सन्देहन्ये द्ान्तद्वयमाहुः---यथा जप्निः एधांसि यथा ओषधं गदारिति 1 
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एसि इन्धनानि । गदानामयान्। यथा अुद्धिर्वकं किषोप्यभिर्थिनानि 
भस्मीकरोति, यथा वौपयमवुदधूर्वकमुपलुक्तमप्यामयान् निवारयति , इद् शरी ̀  

गोविन्दनामसङ्कीवेनमवुद्धप्वकमपि दुरितिसखयान् निवारयहि । ताद्य तस्य 
माद्याल्यमिययः ! अतो नायं दण्डनमर्तीत्पतरत यूयमिति मावः! द्वत 

ति भ्रमो, इत्यायद्धपिः प्रतिश्छोकं स्तोत्रलसिद्धयरथेति द्रव्यम् ॥ 

जजामिरस्य भगवददप्राततिमाह-- ति 

इतीरितैर्याम्पभरैरपासुते भवद्भटानाश्च गणे तिरेह । 
^ भवत्समृति केन कालमाचस्न् मवसपद प्रापि मवद्धरेरमौ ॥ १० ॥ 

इतीति ॥ इति ईरितैः याम्यम्दैः सपाठते मवद्वशनों गणे च 

तिरते यसौ कश्चन कां मवस्तिमाचन् भवद्वटैः भर्वलदं पापि । इति 

भवन्तु प्रापानि इत्यादठिनोक्तपरकरिण । ईसिैस्कैः1 याम्यमरैः यमकिङः 1 
अपात अपसरणे कृते सति 1 भवद्भयानां भवसापदानाम् | गणे समूद । 
चकारप्समुचये । तिरोटिते अन्तर्हिते सति । असावजामिरः । फन कारम् 
भल्पकालम् । मवसस्छेतिं भवतः स्मरणम् { आचरन् इुर्वाणः ! भवद्धर्मव 

` त्याः । ̀ भवत्पदं मवतः पदं विकुष्ठमिख्यम्} भागि नीतेः } यमदूतेप्वपाद 
तेषु भगवत्पा्षदेष्यपि तिरोदितेप्वसावजामिरस्तद्ववनमाकरण्यं॑समुपरजातविवेकः 

पश्चात्तपन् गङ्कार प्राप्य कर्सिधिदेव सदने स्थिला कमपि कारं भगवप्स्मरणं 

छ्रत्या विजितसमापिस्तदा पुरस्तत् पादुभूसतैर भगवलपर्विमानेन विष्ट 

निख्यं नीत इत्यर्थः ॥ † 

अथ मगवद्धकतेपु न कदाचिदपि यमदृत्ताः भविदान्तीयाह-- 

स्वरिह्रवेदनशङ्किते यमस्त्वदडच्रिमक्तष न गम्यतामिति! 

स्कीयमृत्यानशिधिक्षदुकैः म देव वाताठयनाथ पराहिमम्। ११॥ 

स्यकिद्वरेति ॥ यमः स्वकीयमृत्यान् उचैः जयिनिक्षत् | यमः धर्म 

राजः । स्वरीयमृत्यान् स्वदयानालमीथान् मत्यान् मगान्। इति अनेन प्रका 
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रेण } उचकररतिनिर्वनयेन । अरिरिक्षत् शिक्षितवान्। रिकषप्रकारमाद-- 

च्वददूपरिमकेु न॒ गम्यतामिति । ल्दद्रमकतेयु तदङ्परथोश्वचरणाम्मो 

रुहयोभैक्तेयु ! न गम्यताम्। युप्मामिरिति दोषः भगवद्भक्ता; परिहरणीया 
इयर्थः! यम्ेवंरिक्षणे देतमाह- -स्वकिङ्करावेदनशङ्धितः इति| स्वस्य 
किङ्कराणां भूत्यानामावेदनात् भगवयार्षदङकस्यनिवेदेनात् शङ्कितः स्वभृ्यापराधः 

स्वसिन्नपि स्यादिति भीत. सन्। इत्यश्च न कदाचिदपि मगवद्धक्तानां 

यमात्ततकिङ्करेभ्यो वा भयमिति पर्यवसितम् । यदुक्तं ध्रीमद्धागवते--^तछन्मनः 

छृष्णपदारविन्दयोनिवेरिते तदूगुणरागि यैरिह । न ते यमं पााभेतश्च तद्रयन् 
स्वप्नेऽपि पदयन्ति हि चीैनिष्कृताः ॥' इति। अथ परार्थयते-- हे देव वातारय॑ 
नाथसःस्वंमां पाहि इति) देव प्रकाशमान] वातालयनाथ गुस्बायुपुरनाथ । 

सः तादमक्तवस्सिट्ययुक्तः | मामनन्यशरणम् । पाहि तरायस्व ॥ 

इत्यजामिलोपस्याने 

द्ाविंरादशकं सेकम् ॥ 

लयोविशदशकम् ॥ 

एवमजामिरवृत्तान्तभदशेनेन पापुकृतामपि भगवद्क्तानां न कदाचि 

पि यमात्तरिकिङ्करेभ्यो षा मयमिदुपदिश्यानन्तरं मगवतो मक्तवाससस्यमेव 

पुनर्यदादयं दष्षादीनां चरित्राणि प्रस्तौति-- 

प्राचेतसस्तु भगवच्परोदि दक 
स्तवत्सेवने व्यधित सगेविदरद्धिकामः । 

आचिनवैभूविथ तदा रसद्वाहु- 
स्वस्मै वरे ददिथ ताश्च वधूमपिक्नीम्॥ ॥१॥ 
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प्राचेतस शति ॥ दे मगवन् पवितसः अवरः दकः तु चतमेव च्यधित । 
अगविशवर्यदिसम्पन्न | अपरः ब्रह्मणः पुवादन्यः । दक्षः दक्षनामा। तुर्विरोपे । 

विरोषमाद--लत्सेवनं व्यपरितेति । त्वस्तिवनं तव सेयनमाराधनम् । व्यधित इतवान्। 
सत हीति प्रसिद्धौ] गतु बरह्मणः युतो दक्ष इव रजसाज्थो मगवति वायुदेवेऽक्ष 
मोऽमूदरिति मावः † मगवत्सेवने देवुमाद--सरगविवृद्धिकामः इति! सर्ग्य खटः 
विदृद्धिमभिगृद्धि कामयतीति तथोक्तः सन् । भगवान् दक्षस्य पुरस्तात् प्राटुरासी 

दित्याद--तदा त्वमाविरथमूविय इति तदा दक्षे मगवत्सेवनं कदेति । जावि 
ममूदिथ प्रादुरासीः। दक्षस्य पुरस्तादिति मावः] दक्षस्य पुरप्ताच् प्रादुर्भूतस्य 
मगवतः स्वल्पमाह--रसदण्वाहु. इति ! रसन्तो दीप्यमाना अष्टौ बरहम 

मुना य्य तादशः सन्। जय चरपरदानमादे-- नमै वरं तामसिवनों वरं च 

ददिथ इदि। तमै दक्षाय । पां तच. प्रभृति व्यवायधर्मेण प्रजासर्गो भवि 
प्यतीव्येवंखूपम्। तां प्रसिद्धां पञ्चननदुषितरम्} असिक्नीं असिवनीनामयेयाम् । 

वधू भार्यम्) चकारस्समुचये। ददिथ दचवान् ॥ 

दक्षस्य पुबोयत्यादिकमाद-- 

तस्याटमजास्त्वयुतमीश पुम; सदं 
श्रीनारदस्य वचमा तय मार्गमापु; } 

मैक वासगूपये स धरुमोच शापं 
भक्तोत्तमस्ट्पिसमग्रहमेच मेने ॥ २॥ 

तस्येति ॥ दे ईश अयुतं पुन सदस तस्य आसना तु श्रीनारदस्य 
वचसा तव मार्गमापु । ददा जगदरकरु 1 अयुतं दद्यतदस्राभि ] पुन अनन्तरम्! 
त्य दक्षस्य] जआलजाः पुतराः। दर्धसज्ञा अयुतमालजाः, शाबर 
संज्ञाः सहसे सूनश्ेत्येकादरसदस्ाणि पूत्राणामिव्य्थः । पितुरादेशाव् सर्गृदये 
तपः कुर्वाणा इति भावः । दुर्विष तमाद--तव मार्गमापुरिति वचसा 

, निद्चिमा्ोपदेेन । नव मार्ग मोक्षम् । अपु. माघा. स, कपये शापं 
मोच । सः दकष. अरपये धीनारदाय ] भुमोच युक्तवान्! शाप्पकररमाद--- 
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नैकत्र वासपिति! सदा सश्वारस्पमियर्थः। पुत्राणां स्वामिकर्पितविरुद्धमार्म 

प्रव्तनेन सञज्ञाततकोपतयेति भावः। ऋपिः तु अनुप्रहमेव मेने । तुर्विरेषे। 

तमाह--अनुप्रहमेव मेन इति ¡ मेने निधितवान्. । शापोऽतर क्म | अत्र 

दैतुः--मक्तोत्तमः इति । भक्तानाश॒हमः धरष्ठ-। भगवद्वक्ताः सङ्गमयननिकत 

ब्तुममिलषन्ति, किन्तु गृहायनपेक्षयेतस्ततश्वरन्तो भगवति वसुदेव एव रमन्त 

हति श्रवः! उक्तशचैतत्--षटन्तो नामानि प्रमदमरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो 

सूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः । चरन्तो ये भक्तास्छयि सह रमन्ते" इति ॥ 

अथ द्षप्य सकरम नारायणकवचस्य भमावश्चाह-- 

पष्टया ततो दुदिठमिः सृजतः इरौधान् 
दौदव्ननुर्थ तस्य स॒विशवसूपः । 

त्वत्स्तोवर्ितमजापयदिन्रमाजो 
देव त्वदीयमहिमा खट सर्वनैतः ॥ ३॥ 

प्ष्टयेति ॥ तत. पप्टवा इुहितृमि. कुरौधान् सजतः तस्य शौदितसनः 
सः विधरूपः अय इन्द्रम् आजौ अजापयत्। ततः अनन्तरम् । दुहितृभिः 
अदितिदितीयादिमिः पत्रीभिः। कुटौधान् म्थिरचरभेदसमहान्] खतः चटवतः। 

तस्य दक्षस्य) दौहिवसनुः ददुः पुत्रो दौहित्रस्तस्य तुय, पुत्रः। अदित; 
पुतर्लवष्टा, तस्यास्मज इत्यर्थः स. तपोबसात्मव्तादिना प्रसिद्धः] विश्वरूपः 

विशवषूपनामा । अथ अनन्तरम् । इनं देवे्दम्! जज दैवाद सङ्गरे १ 
अजाप्यत् ब्रिजयिनं चकार } जयोषायमाह--लस््षत्रवरमितमिति ! ल्स्तो 

. तेण नारायणाख्येन वर्मणा वर्मितं कृतरकषम्।] अनरा्थान्तरं न्यस्यति--द 

देव त्वदीयमहिमा सरवजैः खट इति । त्वदीयमहिमा तव सरवेवरस्य महिमा । 
सर्वमैनः सर्वेषां जतो जयशीलः ¡ खलति प्रसिद्धौ ॥ 

एवं दककृतान्तवर्णनेन भगवतो भक्तदारसस्यमुदाहव्यानन्तरं चित्रकेतु 

चस्रिव्णनेनाप्युदादरति-- 
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+ प्रार् शरसेनविषये कठि क्के 

पत्रगरदी नृपतिरद्धिरसः प्रमाया । 

रुग्ध्यकषु्रमय तत्र हते सपती 

सद्यैरु्यदवगस्तव माययाभ्सौ 1४1 

, प्रामिति।॥ भाक् शरसेनविषये पुतरारटी चितकेुः नृपतिः अङ्गिरसः 

्रमावात् एकपुत्रं र्वा जथ तत सपतीसद्धैः हते असुद्यत् किंटः। प्रार् पुरा । 

शूरतेनयिषये शरसेनाख्ये जनपदे 1 पुत्रदी पत्रामिरापी । नितकेतुः चितकेतु 

नामा। नृपतिः राजा 1 अद्भिरसः ठन्नाम्नो खनेः । प्रभावात् तकत 

य्ञोच्छि्ाशनेनेवयर्थः। एकपुतम् एकमद्वितीय पुत्रम्] रच्च पाप्य । ग्येषठ 

भार्ययामितययैः । जथ जनन्तरम् । तत्र तस्मिन् पत्रे सपदीस्वैः सपलीनां 

समानः पतिर्यीसा तासां सकचैः समैः] हते व्यापादिते ज्यष्टपल्यां पुत्ीसत्या 

ष्या रज्ञः परेमातिरेकः स्यादित्यसूययेति मावः। अमुत् मोहमुपगतः। किलेति 

बातीया्। मोहकारणमाह--तव मायया जक. इति} अवद्यः मोहित दतयर्थः॥ 

चित्रकेतौ मोदुपगते भगवान्. श्रीनारदः ्दुूय॒नृपतेरमोदमपनीय 

तसमै कर्वव्यमुपादिशदिव्याह-- 

तं नारदस्त॒ सममद्धिरषा दयादुः 

सम्भ्राप्य वावदुषदश्ये सुतस्य जीवम् । 

दृप्यास्मि पुत्र इति तस्य गिर विमो 

त्यक्तवा त्वदर्चनरिधौ रपति न्ययुद््त ॥५॥ 

तमिति॥ नारदः ठु अङ्िरसा समं सम्प्राप्य तावत् सुतस्य जीवसुपं 

दै इति तस्य गिरा विनोहं स्यक्वा नृपतिं त्वदर्यनविषौ म्ययुड्क्त। समं 

सह ! तं वितकेतुम्। सम्भाप्य उपगम्य 1 तावत् प्रथमम्] सुतस्य पुत्रस्य । 

उपद्यभदयं 1 इति अनेन प्रकारेण । तप्य पर्य । गिरा उक्त्या बिभो 

ृपतेर्ोहान्यकारम्] स्यक्त्वा जपनीय । लदर्यनवियौ त्वदर्यनस्य तवार्चनस्य 

विधाबनुष्ठने 1 नि राजानम्! न्ययुद्ूक आदिदेख्। इतीव्यनेनौक्तं भकार 
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माह--अहं कस्य पुत्तः असि इति! बहूनां जन्मनामतिक्रन्तत्वादिति भावः! 

नमु किमर्थमेवं कृतवान् नारद इति चेतत्राह--दय्ठः इति। दद्ध दयाशीरः 1 

मोहसुपमतं नपि दष्ट करणयेति मावः ॥ 

चित्रकेतोस्तपशथर्वामाद-- 

स्तोत्रं च मन्तरेमपि नारदतोऽथ रध्या 
तोपाय रोपवपुपो नु ते तपस्यन् । 

धिद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्र 
ररष्वाऽप्यङुण्डमतिरन्वमजद्धवन्तम् ॥६॥ 

स्तोत्रमिति॥ सः टि सत्रे वि्धराषिपतितां रुब्धवा जपि जक 
ण्ठमतिः अनु भवन्तममजत्। सः चित्रकेतुः । हिप ।, सृति सपतरतानत। 
विद्याधरापिपतितां वि्ापराणां देवयोनिषिरेषाणामापिप्यं उच्ध्व प्राप्य । जपि 
विरोधे। अकरुण्ठमतिः अप्रतिहतोरसाहः। अलु पश्चादपि । भवन्तं दोषमूरतिम्। 
अभजत् आरराध] विदयाधराधिपत्यप्रापत हेतुमाह--मथ स्तोत च मन्तमपि नार 

दतः रुञ्ध्वा ननु शेषवपुषः ते तोषाय तपस्यननिति। अथ अनन्तरम्। चका 

रोऽपिशषब्दश्च समुचये । रुत्भ्वा अधिगम्य ] नन्वि्यामन्तणे] विष्णो इति 

दोषः। दोषयपुष. दोषम्, । ते तवेश्वरस्य । तोषाय 'पीदयै । तपस्यन्. तपश्रन् ॥ 

अथ मगवान् हरि. प्रादुर्भूय तक्म चरं दतवानिसयाह-- 

तस्मै शणाटधवलेनं सदसतशीरष्णा 
रूपेण बद्धयतिसिद्रगणा्तेन] 

प्रादुर्मव्रचिरतो उतिभिः प्रसन्नो 
दत्वाऽऽत्मत्वमनुगरह्य तिरोदधाथ ॥ ७} 

तस्मायिति ॥ लम् अविरतः प्रादुर्भवन् नुतिभिः प्रसन्न; तसमै आल 

तत्त्व दत्वा अनुगृह्य तिरोदधाथ । अविरतः अधिरेण काठेन} प्रादुर्मबन् 
तस्य पुरस्तात् प्रादुर्भूय । नुतिभिः स्तुतिभिः । प्रसनः प्रह्एमनाः। तस्मै 

ह 23 
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चित्रकेतये ! - आसतस्वमालमनस्तत्वं याथार्थ्यम् । दत्वा उपदिश्य । जनुगृष्य 
-अलु्रदाश्च दत्वा ] तिरोदधाथ तिरोदितोऽमूः 1 चि्रकेतवे दर्धितं भगवतः 

स्वरपमाह---गृणारधवदेन सदसरशीर्प्णा बद्धुतितिद्धगणादृतेन सूयेण ईति ; 

सणारपवलेन मृणारवत् बिसवद्वयेन शगरेण । 'सदसदार््णा सदलं दीर्पाणि 

शिरान्नि यस्य तादेन । बद्वनुतिसिद्धगणाव्रतेन गद्धुतिभिः ' स्ुवद्िः 
सिद्धगणैः सिद्धानां देवयोनिषिदोपाणां पणेः समृहैरवतेन पलितेन । स्पेण 
करिण । उपलक्षित इति रोषः 

अथ प्रा्वरस्य तस्य सुखानुमवमकारमाह-¬ 

द्धक्तमौ ठिर्थ सोऽपि च धुरं 
यपौणि दैरमना वनेषु कामम् । 

सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः 
सङ्गातिरेकरहितो खलित चचार ॥८॥ 

ववद्धक्तमौक्िरिति ॥ अपि चे जय लदभक्तमीरिः स रक्ष्य वर्पाणि 
सुन्दरीभिः ठव गुणगणं सङ्गापयन् हषुरमना" सङ्खातिरेकरदितः काम॑ सुबनेषु 
रञ्तिं चचार । अपरि च किञ्च । अथ वरपराप्यनन्तरम् } लद्धक्तमौरिः 
भगवद्वकतोत्तंसः । एतश्च विशेषणं मगवयूगुणसङ्गापनदेतुत्तयोषन्यस्तम् । सः 
चित्रकेतु 1 वर्षाणि वत्सरान् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सुन्दरीभि विचा 

धरस्ीभि- । तव श्रीहरे । गुणगणं गुणानां भक्तवात्सस्यादीना गणं समूहम् 1 

सङ्गापयन् सम्यगापयन् । दर्यं सन्तोपातिरेकयुक्तं मनो यस्य॒स. दर्षुट 

मनाः। सङ्गातिरेफरहितः सद्गमय विषयासक्तेरतिरेकेण अतिशयेन रहितो 
विदुक्तः । कामं यथे्म्। भगवदवलाव् परैरनमिमूत इति मावः । मुवनेप्वमि 
मतेषु छोकेषु । रचन दरषटूणामपि मनोहरं यया भवति, तथा । चचार चरत् ॥ 

एवं घुखेन चरत्ितरकेतोरयुरतवप्ािदैतुमूतं पार्वतीदापमाह-- 

अत्यन्तसङ्गविख्याय मवत्मणुन्नो 

नूनं स रूप्यगिरिमरप्य मदरषमनि ¡ 
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` निश्द्धषद्कङृतहममङ्कनारि 

तं शङ्कर परिदसन्युमयाऽभिरेपे ॥ ९ ॥ 

अत्यन्तसङ्कपिरुयायेति ॥ सः रूप्यगिस्िप्य उमया अमिग्रोपे । 
सः चित्रकेतु. । रूप्यगिरिं फैलसचरम्। आप्य प्राप्य ] उमया पर्वस्या । 

अभिरेपे आघुरीं योनिं यदीति दकोऽमूत्। शापहेतुमाह--तं शङ्करं परि 

हसन्निति । तं सर्वसोेकाभिवन्दयतया प्रसिद्ध मगवदंशमूतम् ¡ शद्धरं मदे 
श्वम्) पए्रिहिसन्दुपहसन् 1 परिदासहेतमाई--महत्समाने . निरश्म् अङ्खक्ृत 

वह्ममङ्गनारिमिति । महत्समाजे महतां समाजे सदसि । निर्गता शङ्का यस्माच 

निददाङ्कम् । एतचाङ्कारोपणक्रियाविरोपणम् । अद्ध उस्सद्धे कृता निहिता 
वल्ठमा येन तमङ्कङृतवष्टमम् | अद्गजासिद्धजस्य कामस्यारिं शघ्ुम् । एकान्ती 

चितमङ्कारोपणं प्रियाया महस्समाजे रत्रा विहायानेन तमहो कामातुरल्र 
मस्येति धीः परिहासदेः। वस्तुतस्तद्गजारिमिति विरोषणेनासना पार्वती घर 

यितुमुयतं मनोभवं निषृदयन्नपि मगवान् ग्रीशङ्करः पर्वस्याप्तपसाऽत्रीव तुष्टः 
तदिष्टानुवर्तेनाय ताम्गमायेपितवान्, न कामातुरतयेति चोत्यते। ननु कथे 

मेगवद्वक्तोत्तंसश्चितवेतुरीश्वरावहेलनं कृतवानितिचेतवे देत सम्भावयत्नाह--अष्यन्त 

सङ्धविरुयाय भवस्णुन्ः नूनमिति । अव्यन्तसङ्ग विख्याय सङ्गस्यव्यन्तिक 

निवृत्तये । मवय्यणुन भवता प्रणुन्नः प्रेरितः । मूतं तर्कयामि । सङ्गातिरेक 

रहितस्यापि तस्यास्यन्तिकस ङ्घ जिदृत्तये भवतौ प्रेरितस्सतेवमीश्वरावदेरनं इतवा 

निति तर्कयामीवयर्थ. | सत्फरस्य जन्मान्तरे ऽन्यन्तसङ्ग िदृत्यास्मना परिणत 

त्वादिति भावः॥ 

¢ पर्वतीशपस्य परिणतिमाह-- 

निस्सम्प्रमस्त्वयमयाचितशपमोक्षो 

वत्रासुरत्वघुययम्य सरेनद्रयोधी । 
भक्तयाऽऽत्मतच्यकथनैः समरे विचिद्रं व 

शवोरपि भ्रममपास्य गत॑ः--प्द-ते , ॥१०॥ 
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निस्सम्भरम इति} अय तु अयाचितदापमोक्ष वृत्रारचमुपगम्य सुरन 
माधी ते पद गत चितम्) अय चिततकेतु } अयाचिते अप्रार्थित श्चापमोक्षो येन 

स अयायितशापमोक्ष । वृ्ासुर धृ्रनामा अघुरस्तस्य मावो उत्रासुरलम्} उपगम्य 

प्राप्य । सुरेद्योधी देवेन सह युद्धथन्। ते तव धीविकुण्ठनिरयप्य | पद् 
स्यान बिक्ण्ठलोकम्। गत प्राप्त | वित्रमदूमुतम्। श्रापमेक्ष्यायाचने हेतु 
माह-- नि्सन््रम इति] निर्गत सम्भ्रमो यप्मात् स ताद्ा । शपौक्तिमाक 

योपि सम्भ्मरदित इत्यथ । विस्मयहेतुमाह--समरे मपि भग्त्या आत्मतत्व 
कथनै दातो अपिं अममपास्य इति] समर युद्धे] कि पुनरन्यदेत्यपिब्दार्थ । 

भक्तया मगवद्विपयिण्या । आसतत्त्वकथनै आसतत्तवप्य आमनस्तत्वस्य याथा 

ध्यैष्य कथनैरूपदेशे 1 दइलोरिन्प्य] किं पुन ॒पररेपामित्यिशब्दायै 1 
भम देद्यलहदधिम्) अगस्य अपनीय । एवविधस्वादपूर्वलादशरतपूवताचादूयते 

मेतदिप्य्थ । अत्र गुरदेरनेनाखुरेम्य परानितैर्देवै पौरोहित्याय दरतो बिशवह्प । 
सतु दितिुतापत्यतया मातृपक्षपातेन रहसि दैत्येभ्यो हविर्माग दवान्] इन्द्रु 
तदारक्ष्याम्य दिरा्यच्छिनत्। ततश्च वष्टदतपुवस्याभिचारदुण्डादुत्थतो वृप्सभर 

अुवीनद्रेण हत इति कथाऽनुसन्पेया ॥ 

अथ घोरसङ्कट्पानामपि भगवत्तेवया प्रय प्रापतिमुदादरति-- 

सत्सेवनेन दितिरिनद्रवधो्यताऽपि 
तान् प्र्यतनद्रसुहेरो मस्तोऽभिङमे 

दु्टाछयेऽपि शुभद भवश्निपेषा 
तत्ताद्धस्त्वमय मा पयनारयेश ॥ ११ ॥ 

स्वत्सेगनेनेति॥। दिति इन्द्रवधायता अपि स्वत्वेन प्लुत तच् 
हन्द्रघुट्द मरत अभिलेभे 1 दितिरसुरजननी 1 इन्द्रवधोयता इनदरवये इन्द्र्य 

देवेन्द्रस्य वधे हनने उयतता फादयप प्रसयिन्द्रहण पु तवती । अपिर्रोषे 

खरेवनेन कादययोपदिषटपुसवनगतानुठानेन 1 भयु वैपरीत्य जातम् { तानू 
इ्रेणाकलि दितेलदर मषिद्य ये सपसहथा वृणा इति भतिद्धाम्तानिःय्ं । 
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इन्द्रसुहदः इन्द्रस्य सुहदो मित्ताणि । मत्तः मरुतं इति प्रसिद्धान् खुतान् । अभि 

लेमे रन्धवती । व्ार्थानतर न्यस्यति--मवननिेवा दु्ठश्चये अपि शमदा एव इति। ` 
वननिषेवा भवदाराधनम् । दुय दुर्मतौ । कि पुनरदुष्टाशय द्यपिब्दरथः। 

शमं मङ्गरं वदातीति मदा ! एवकासेऽयोगन्यषच्छेदार्थः] सथ धार्थयते-- 
दे पवनारयेश्च तत्तादशः त्वं मामव इति । पवनारयेश गुस्वायुपुरनाथ! स 

एव् तादशो यस्यसः तत्तादश्ः जनन्यत्हक्चः } मामनन्यश्चरणम््। भव 

पाहि ॥ 

दति चिशकेतूपास्यानं 'मच्ुपतवर्णनं च रथोदिशपशकं दकम् ॥ 

ति श्रीनारायणीयस्तोभव्यायायां खुयोधिन्यां 

पषस्फन्धपस्न्छिदः ॥ 

आदितः शछोकसेख्या २४६ ` 



सप्तमस्कन्धप्रिच्छेद, 1 

चतुर्विशदशकम् । 

अथ भगवतो ररिटावतार वर्णयितु तत्कारणमूनं टिरण्यकरिपोर््ान्त 
मादौ वर्णयति-- 

हिरण्याक्षे पोतरिश्रवखपुपा देव मवता 
हते दोकक्रोधग्टपितध्रतिरेतस्य सदञः। 

दिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरारातितदसि 
भ्रतिज्ञामातिने तव कठ वधाथ मुरसि ॥ १॥ 

हिरण्याक्ष इति॥ रै देव शुररिपो दिरण्यमारम्भ कशिपु अमराराति 
सदसि ठव वधार भरतिन्ञामतिने किर । देव प्रकाशमान । मुररिपो घुरासुरमर्दन ] 
दिरण्यपारम्म हिरण्यपूर्वं कशिपु । दिरण्यकरिपुरर्थ } अमरारातिसदसि 
अमरराठीनामसुराणा सदसि समायाम् । तव वधाथ त्वा श्रीवासुदेव हन्तुम् । 

जतिने कृतवान् । किठेति वातीयाम् । प्रतिजाकरणे देतुमाह-पोतरिमवर्वपुषा 

भवता दिरण्याक्षे हते शोकक्रोध्टपितेधृति इति ) पोत्रिमवर्षपुषा शोवराह 

रूपेण । हिरप्यक्षे दिरण्यक्षनाग्न्युरे । हते व्यापादिते । शोकेन दु खेन 

क्रोधेनामर्पेण च ग्टपरिता ग्रा्तिं नीता धृति सन्तोषो यम्यस दोक्क्रोष्टपरित 

धृति} ननु हिरण्यक्षि हते किमिति दिरण्यकरिपु शशोवेति चेकत्राह-- 

एत्य सद्र इति ¡ एतस्य दिरण्याक्षम्य । दज सोदर ¡ सहमवधस्य 

शोकदेवत्यादिति माव ¦ 

एव छृतप्रतिप्य दिरण्यकरिपौरट्पीडनादिकमादट् दवाभ्याम्-- 

प्रिधातार घोरस खलु तपमित्वा नचि 

पुरः साधान सुरनरमरगादैरनियनम् 1 
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घरं छभ्ध्वा रपरो जगदिह भवन्नायकमिदं 
परिथिन्दननिन्द्रादहरत दिवं स्वामगणयम् ` ॥२॥ 

विधातारमिति ॥ सः स इह तामगणयन् मयन्नायृकम् इदं जगत् 
पर्नन्दन् इन्द्रात् दिवमहरत । सः हिरण्यकणिपु.। खचिति वर्भे। दृद 

जगति ] तवां जगद्रक्षकमीश्वरम् |` अगणयन् जगणपरितेव्य्थः। भवान् नायको 

रक्षिता यस्य तत् मवन्नायकम् । जगत् सवनम् । परिषन् वचूरणीकुर्बन् इन्द्रात् 

देवेन्दात्} दिवं स्वर्गम् । अहरत हतवान् । ननु कथमेवं विधातुं स समर्थोऽ 

मूद्िति चेतत्राह- घोरं तपसित्वा नचिरतः विधातारं धुरः साक्षदुर्वन् सुरनर 

मृगैः अनिधनं वरं रन्ध्वा दृष. इति । घोरम् । तपसित्वा तपसाऽऽराध्य । 
नचिरतः अभिरेणेव कारेन । तपसोऽ्यन्तथोरतयेति मावः] विधातारं व्रह्मा 

णम् । पुरः पुरस्तात्। साक्षालुर्बन् प्त्यक्षीकु्वन्। तस्मात् सुरनरमृगाचैः 

देवभानवतिर्वछशरतिभिः } अरिधनमवध्यलरूपम् १ बरमनुहम् ) ठ्वा प्राप्य । 

कः अतीव गितः । एवश्च षरपरमावाहठोकपीडने स्वर्गापहरणे च शरोऽमूदिति 
भावः ॥ 2 ८ 

निहन्तुं तरां भूयरतय पदमवाप्रस्य च स्प- 
्दिषटेरन्तदेधिथ हृदये घष्मवपएुपा । 

नदन्युचैस्तत्राप्यसिलथुवनान्ते ` च भृगयन् 

भियां यातं मत्वा स खलु जितक्ली निवधते ॥३॥ 

निहन्तुमिति ॥ मय -लां निहन्तुं तव पदमवापतस्य रिपः हदये 

बहिर तवं॑ृक्षमवपुषा अन्तर्दधिथ ध] भूयः अनन्तरम् । त्वामीश्वरय् } 

निहन्तं व्यापादयितुम् 1 तव पदं विकुण्ठलोकम् । अवषिप्य प्राप्तस्य यिः 

शतोदहिरण्यकशिपोः ! दये चेतसि । बदिः मांसचछ्चयः सकादाद् । सूक्ष्म 
वपुषा मांसच्चुपा ब्रषटुमदाक्येन दारीरेण । उपलक्षित इति शेषः ¡ अन्तर्दपिथ 
तिरोदितोऽम्ः ! चकारस्समुचये। ज्लानटटिरदिततया दिरण्यकरिपुर्न मवन्तं 

दषं यक्तोऽगूदिति भावः। सः खद भिया यातं मतया उचैः नदन् तत्र 
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सपि अखिर्युवनान्ते च मृगयन् नितकाशी निवत सः दिरण्यकदिपुः । 

सस्विति खथ 1 अत्र लामिति पूर््मादनुववते। मिया मयेन। यातं प 

यितम् । मत्वा निधिस्य ] उरतिथोरम् । मदन् गर्जन । त्त्र॒विङ्ण्ठ 

निलये । अखिरयुनान्ते चतुद शवनान्तरलि 1 अपिशब्दश्चकारश्य समुश्चये 1 

मृगयन् गयेषयन् | भितकारी नितममन्यः । निवे निबरृहोऽमृत् ॥ ` 

अथ हिरण्यकयिपो्विनाप्य पूर्वगतं पुतोसतत्यादिकमाद-- 

ततोऽस्य प्रहादः समजनि सुतो गैवसती 

नर्वीमापाणेरधिगतमवद्धक्तिमदिमा 1 

स पै जात्या दैत्यः चिष्रपि समेत्य त्वयि र्वि 

गतस्लद्भक्तानां वरद् परमोदार्णताभ् ॥४॥ 

तत इति ॥ तत. अम्य प्रहदः युत समजनि ततः अनन्तरम् | 

अत्य दिरण्यद.दिपोः। महादः प्रहादनामा । सुतः पुल. । समजनि जातः 

हे वरद सः रै जात्या दैत्यः शिश अपि त्यि रिं समेत्य लद्वक्ताना 

परमोदादरणतां गतः । बरद भक्तामीषटवरपरद । सः प्रहादः 1 धरै इति ल््थो 

विदरेषे। किदरोषमाह--खद्वक्तानां परमोदाहरणतां गत इति । दैत्यः असुरः । 

शिद्य्मल.1 अपिविरोधे । त्वयि श्रीवाखुदेवे। रति प्रमरक्षणां भक्तिम् ॥ 

समेत्य प्राप्य | खद्भक्ताना तव भक्तानाम् । परमोदादरणतां प्रधानदृषटन्तताम् । 

मतः प्रात] प्हादस्य मगबद्वकतिरामे देतुमाह---गरमवसतौ वीणापणेः एने. 

अभिगतमवद्वक्तिमहिमा इति । गर्मृबसतौ गर्मनिवास्वेरायाम् । वीणा पाणौ 

करे यस्य तस्माद्रीणापाणे- सुने" 1 श्ीनारदादिव्यर्भ. 1 अभिगतः सम्यङ् ज्ञातो 

मवद्व्तेमैहिमा मादाल्यं येन सोऽधिगतमयद्वक्तिमहिमा । दिरण्यकलिषौ 

तपे मन्दराद्रि गतवति देवेष्वघुरान् निर्ित्यान्तव॑लीं भ्रहादमातरं नेतुभार 

डेषु नारदवचसा विष्य मतििकषु देवधिम्तस्यै प्रहादमदि्य मक्ति 

जञानमार्ानुपदिदेख, तेन प्रहमदो गर्मस्य एव॒ भगवद्भकतमहासम्यमधिगतवा 

चित्य. ॥ 
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स्वयुतं भगवद्धक्तमाकर्यतो हिरण्यकररिपोः  प्रदृ्िमाह-- 

सुरणं दास्यं तव चरणदास्यं निजसुते 

स. चटा दु्टत्मा युरुभिरशििक्षचिरमय॒मर् 

गुसपरोक्तं चासायिदमिदममद्राय ददमि- 
त्यपाङ्वेन् सय॑ तव॒ चरणभक्त्यैव पृ ॥५॥ 

सुरारीणामिति ॥ सः नियुते रारीणां हास्यं तव चरणदस्वं 
दृष्टा अमुं भिरं. सुरभिः अशिशिक्षत् । सः हिरण्यकशिपुः निजुते 

स्वपते । घुरारीणामदुराणाम्। दस्यं परिहसनम् । तव श्रीवाघुदेवस्य । चरणं 

दास्यं चरणयोः पादारविन्दयोर्दस्यं दास इति मतिम् । अत्त चकारोऽध्याहरन्यः। 

टा जधिगम्य । गुरुमिरपाध्ययेः । चिरं दर्भे कालम्! जशिरिकषद् शिक्ष 
यामास] अरेषु हास्ये भवचरणये्दस्यं चास्य निवत॑यितुं॑तिवर्गोपायं दण्ड 

नीप्यादि गुरभिदिाक्षयामासेव्यर्थः। अत्र हेतुमाह--दुासा इति दुणलसा 
दुणशयः। कोऽन्यो दु्शयात् स्वपुत्रं मगवद्वक्तर्निव्पितुमीदत इति मावः} 

गुरूपदिष्टानि तस्िन् निष्फरान्यमूचनित्याह--असौ च गुत्मोर्त सर्वम् इति 
अपाकुर्वन् तव॒ चरणमफया एव ववृपे इति। असौ प्रहादः। चकारस्त्वं } 

गुर्मोक्ते गुरेभिरपदिष्टम् ¡ स॑ समस्तमपि । इति इद्यक्तवा । अपादुर्वन् 
परित्यजन् । तव श्रीवासुदेवस्य । चरणमवत्या चरणयोः पादारविन्दयोर्भषत्या 

प्रमरक्षणया सद । एवक।रोऽयोगन्यवच्छेदार्थः ! यवृ बृद्धि भा्ठः। उक्ति 
धरकारमाह---ददमिदममद्राय इदमिति । इदमिदं यवदुपदिशति तवदिव्यर्थः | 

अमद्रायामद्कखय । ढं निशितम् 1 मेददृषटयाश्रितत्वादिति मावः ॥ 

अय स्वसुतं भगवद्वक्ेश्वारयितुमशक्यमाकर्यतो दिरण्यकदिपोः कूर 

चेटितान्याद । सव पू्वस्माद्येकाद् स इत्यतुव्तते- 

अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिषेऽ्य तनये 
मवद्भक्ति वर्याममिगदति पर्याड्रविः / 
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गुम्यो रोपित्वा सदनमतिस्स्यत्यमिविदन् ' 
जधोपायानसमन् व्यतलुव मवत्यादुथरणे ` ॥ ६ ॥ 

अर्धीतिप्िति ॥ अव्र पूर्वस्मात् शोकात् स इवयतुदर्वते। भवसादद्मरणे 
अलिन् वधोपायाय् स्यतत । सः दिरण्यकरिषुः । मवत्यादशरथे सक्तः शाद 

एव शरणं रक्षिता य्य रप्मिन्। जनेन विरोपणेन वधोपायानां निष्फलं चोत्यते] 

जससिन् परह्यदे गधोपायान् वधस्योपायान । व्यतनुत हृतवान् । जत दैतुमाद-- 
रम्यः रोषित्वा अस्य सदंजमतिः इति अमिविदनिति। गुरम्यः ये ुदस्य चिदे 
निषुक्तसतेभ्य इत्यथः । रोपित प्रकुष्य। अप्य परह्ादप्य } सदजमतिः सहजा 
लामाषरिकी मतिबुद्धिः। सुरारीणां दास्यं मगवच्चरणदाप्यं चेति शपः। इति 
अनेन भकारिण } अमिषिदन् गुर्वत्या जकगच्छन् } असुरेषु हास्यं मगवचरण' 

दास्यं चास्य स्वामाविकम् , मप्माभित्पदिषटं सर्वमपि हदमिदममदराय दृदपिसुला 

भतिषेषतीदिं गुस्ुखात् शरुलयव्य्ः । ममाविधेयोऽय पुरोऽपि वध्य एमेति निधि 
स्येति माबः। गुरुभ्यो रोषे देुमाद--जय तनये मवद वयाममिगदति पर्या 
कुखधृतिः इति । अथ जनन्तरं कदाचित्] तनये पुव । भवद्भक्तिं मवति 

भक्ति प्रेमरक्षणाम्। वर्य ष्ठम् | अमिगदति उक्तवति । पर्याकुला चरिता 

धृतिः सन्तोषो यस्माद् स पर्याकुरुधत्तिः। पुव्यैवय॒क्तौ देठमाद--इति परे 
इति । इतिं र्न प्रकारेण । परिष्े सादर ष्टे । परदनप्रकारमाद्--अथी 

तेषु @ ग्रषटमिति } अ्ीतेषु अभ्यस्तेषु । किमिति प्रदे | श्रे्सुवमम् 
जा्मजेऽ्ीतिषु कियुत्ममिति पटे भगवद्वक्तिरेष ्रठेदुक्तवयुपाध्ययिरवि्णुमक्ति 
सपदि्टेति मेति माव. ॥ 

` बधोपायानेव विवृण्वन् भगवद्ध्तेमैदिमारन दर्दयति-- 

र शजरविद्धः सुबहु मथितो दि्गनगणै- ` & 
मैदासपदिशोऽप्यनयनमराहारविदुतः । 

गीनदरायहिपतप्यहह परमात्मन्नयि पमि =, 
स्यि न्यस्तात्मलात् किमपि न निषीडाममजत 1७ (| 
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स॒ इति 1 ` शरैः आविद्धः दिगजगणैः सुबहु मथितः महासै: दष्टः 
"अधि अनदानगराहारविदुतः गिरीन््रावक्षिः अपि अहह अयि परमासन् विभो 

वयि न्यप्तासतवात् ' किमपि निपीडं न अभजत] सः प्रह्यदः। माविद्धः 

आ समन्ताद्विद्धः। अपिः सर्व सम्बध्यते! सर्त्ापिर्विरोये। दिमाजगणैः 

दिमाजानामैरावतादीनां गणैः समूहैः 1" पुरु बहुवारम्] मथितः मूमौ निधाय 
पदिमर्दितः। महासै: महाविवैरसैः 1 दः देशितः । अनद्नगरादारविदुतः 

अनशनेनादानामवेन गराहारेण सविपेणाहरिण च व्रिदुतः सुतरां पीडितः । गिरी 

नद्राबकषि्तः गिरीन्द्ादुतङ्गादवक्षि्ः अधो बलात् प्रषिप्तः। महदत्यद्ूुते । अयीति 
सम्बोयने { परमासन् परव्रहमस्वल्य । विमो शाक्तिसन्यन { तयि शीव 

देवे । न्यस्तासत्वात् न्यस्तः अरितः जाला जीवो येन स न्यप्तासा, तस्य 
भावस्तत्त्वम् , तस्माद्धेतोः । अत्रासमपद हदयादीनामप्युपरक्षणम्। मनोजीवे 

द्दियादीमां भगवति वघुदेबे समप्तिादिव्र्थः । किमपि किथिदपिं । निषीडां 

, व्यथाम्] न अमञत न परप) अहो मगवद्धक्तेः प्रमाव इति भावः ॥ 

एवं वधोपायेपु निप्फटेषु दा्ाविष्टस्य हिरण्यकदिपोः प्रृ्तिमाह-- 

ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदु्टोऽस्य जनको ' 
गुरूक्त्या तद्दे किल वरुणपारीस्तमस्गत् 1 

गुसेधासानिष्ये स पुननुगान् दत्पवनयान् 
भयद्धक्तेस्तच्यं परममपि विज्ञानमपिपव् 1८॥ 

तवं इति 1 सः अस्य जनकः ततः शङ्काविष्टः पुनः गुरूक्त्या त्रदे 
वरणपायेः तमस्णत् किङ | सः विफन्वपम्रयततः ¡ अस्य प्रहादस्य 1. जनफ 

पिता हिरण्यकदिपुः1 तत्त; तस्मात् । वधोपायानां निप्कच्चदशंनादिच्यथः । 

-शद्वाविष्टः शरद्धया मयेनाविं्टः आकरान्तष्टदयः । पुनः पश्चाद् ! गुग्यत्या गुर 

स्वर्या देवनेन । त्रदे तस्य गदे गदे । वरणपदच्णस्य पररः 1 तं परहादम् । 
सरुणत् मवन्ध । पुनरपि शिक्षयितुं परायननिसेयार्थमिदि मादः ! किरि 

ति-बार्तयाम् | नन्वस्य फथमेवंविधं प्रकटितमगयत्तेवापरमावं प्रममागवतमासमन 
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॥॥ 

मेवं निद प्रतितित्याशद्धायामाह
--अतिदुटः इति। अतीव दुष्टाय द्यर्भः । 

किमक दुषशयानामिति मावः 1 वणपदिर्दस्य भ्रहमदस्य श्षिमाई-- 

सः च पुनः गुरोः ससाननिषय अनुगान् ु
रयतनयान्. मवद्वेः त्व परमं विज्ञा 

मपि अदिषत् इति} सः प्रहाद्ः। चकारस्त्वै । पनः अनन्तरम् । असा 

निष्ये साजिध्यामावसमये। अनुगान् अनुगामिनः! दैतयतनयानघुएुतान । भब 

दके; भवति भक्तिः। ततत कारणं मादास्यचेतयर्थः 
। परमे सर्वाम् । वि्नानं 

मेक्षोपयुकतमासकञानम् । अपिः समुचये अरिषदुपदिष्टवान् ॥ 

अयैतदाकष्य कर॑व्यमजानन् कोपकान्तह
दयो दिर्यकिषुः पुत्रं णृष्टवा 

निव्याद-- 

पिता भृष्वन् बारप्रकरमखिलं त्वत्स्ततिपरं 

सपाऽन्पः प्राने इरहतक ऋसे यरमिति। 

यहं मे वकष्ठस्तव च जगतां चापि स मले 

स॒ एव वैरोक्यं सकरमिति धीरोऽयमगदीत् ॥ ९ ॥ 

पितेति ॥ पिता रुपा जन्यः एनम् इति प्राह । पिता दिरण्यकरिपुः} 

` स्था कोपेन } अन्धः कृत्याङृयविवेकरटितः । एनं प्रह्मदम् । इति अनेन 

प्रकरण । प्राह उक्तवान्. । फोपरेतुमाह---तवत्सुतिपरम् अखि बारमरकरं 

युष्वनिति लस्ुतिस्तव स्तुतिः प्रशंसा पर् प्रधानं यस्य तं लत््ुति 

परम्। नारम्रकरं गार्य र्यदस्य प्रकरं पयामपि भक्तिमार्ममवर्वनादिस्प 

मिशषयम् 1 यद्वा, बादयनां समूहम् | णवन् गुरमुखात् शरुतेश्य्थः । वचन 

्रकासाद--रे कु्दतक ते रं फ इति 1 कुरहतक अघुग्वंशायम 1 

तै तवा वरम् अस्मदाज्ञारद्वने शक्ति. 1 प्रह्मदः परलुदचित्याह-- 

चीरः अयम् इति मगदीदिि। धीरः तिमयो विदवाश्च] अन्ययैवभमिषातुं न समरथ 

इति भाव. अयं भस्दः। इति अनेन प्रकारेण ! शमदीत् व्यततयुक्तवान् 1 

यलनरकारमाह--े बं ददुषठः बिङष्ठिरवो दिः ॥ न केवरं ममे्याद-- 

तव च जगतामपिच स रमिति! किन्तु ठव च] ठव तरिुबनविजयादाविति 



पञ्चविशद्णकम् ॥ 

अथ मगवतः श्ीनृिह्वतारमाद् द्वाम्याम्-- 

, स्तम्भे पु्टपतो हिरण्यकशिपोः कर्णो समावूर्णय- 
जापूर्णगदण्डङ्ण्डडुदरो पोरस्तवाभूदरयः 

श्रुत्या यं फिल दैत्यरजदृदये पूवं कदाऽप्यश्ुतं 

कम्पः कथन सम्पपापर चरितोऽप्यम्मोअमूरि्पद् ॥ १॥ 

स्तम्म इति]! तव घोरः खः जमूत्। तव ॒शरीरृसिदरूप्य । 
घोरः मयह्ृरः । रवः सिंहनादः 1 अमदुत्थित" } स्तम्मताडनानन्तरमिति 

भावः। धोरसमेवोपपादयन्नाह--स्तम्मे षषयतः दिरप्यकरिपोः कर्णौ समां 
चूर्णयन् यावूर्णजगदण्डकुण्डकुहरः इति । स्तम्भे स्थूणायाम्। धटयतः ताड 
यतः] कर्णौ रोते। समाचूर्णयन् वर्णर्वन् । जापूर्णत् आ समन्तात् 
धूर्णत् कम्पमान जगदण्डं त्रहमाण्डमेवे कुण्डं कटादस्तस्य॒कुदरमन्तर्भामो 
यतिन् स आपृणंजगदण्डकुण्डवुहरः } अतर छुहरपदेन तद्वासिनो जगा शक्यन्ते । 
तिस्थामि कम्पमानलं व्यङ्गयम् । यं श्रूला दैस्यराजद्दये कश्चन कम्प, 
सम्पपात । यं सिंहनादम् । श्रुत्वा आकण्यं । दैस्यराजहये दैत्यराजस्य अलुर 

पिप्य दिरण्यकरिपोः हृदये चेतसि 1 कथयन अयमि्थमिति निरदषटुमक्षवय. । 

कम्पः बेपयुः 1 सम्पात आपतितः { कम्पदेतुमाह- पूं कदापि अश्रुतमिपि1 

श्रुतं न भवती्यशरुतम्। एवंविधस्य चच्दस्वा्ुतपूरयलादिति भावः । अपिं जमो 

जमूः विष्टपात् ठितः । अपरि अपचि । अम्भोजमूर्बक्षा ] विष्टपात् सत्यरोकात्। 

चक्ति किमकाण्डे कल्पापाय इति सन्ब्रान्तोऽमूदिव्य्ः 1 

अथ मगवान् मृर्षिदस्य. प्रादुरासीदिव्याद-- 

दैत्ये दिषु पिवुटवक्टुषि मदासंरभ्मिणि स्तस्मतः 
सम्भूते न मृगात्मकं न मनुजाकारं पपुस्ते विमो । 
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„ ररपं भीषणमेतदद्श्ुतमिति.व्युदुप्रान्तचिततेऽपसुरे, * "ˆ 

। „^ विस्फूजंद्धवलोग्ररे मधिकसद्र्मा समानुम्भयाः. ॥ २ 

दैत्य इति ॥ दे विमो ' दैत्ये महासंरम्मिमि दश्च विचषच्छ्पि ते पपुः 
लम्भः सम्भूतम् । विभो परिपूर्णं | अनेन सम्बोधनेन मगवत्र सर्वनासानं 

दर्मितु साम्यं चोत्यते । - दैत्ये हिरण्यकशिपौ 1' महासंरम्भिणि जयन्त 
कुपिते । भगवत" सिंहनादश्रवणत् को नु मां व्रिखोकीश्वरमवगणयिला, गतीति 

विचिन्त्येति माव । दिश्चु मश्चघ । विचरे गर्जन्त द्रु सर्वत. सश्वारिति च्छुषी 

मयने येन त॑िन् विचष्टच्चुपि सति। ते तव । पपु. शरीरम्| स्तम्मतः 

श्तम्भात् । सम्भूतं प्रादुर्भूतम्] तस्य वपुषः स्वरूपमाह --न मृगासकं न मनु 

, जाकारमिति ] उत्तमाद्धस्य सिंहाकारतया इतरभागस्य मनुजाकारतया च मृगा 

कारमिति वा मतुजाकारमिति वा वक्तुमराव्यम्! किन्तु रृतिहाकारमित्यभै. । 

भय वद्धे तद्रूपो भगवानित्याह-- त्वम् अघुरे इति य्युदमान्तचितेविपरजदधमलोम 

रोमविकसद्वप्मा समाजुम्भयाः इति । लवं नरहरिरूप, । असुरे हिरण्यकशिपौ । 
हति एवं विचिन्तय । ब्युदूभान्तचिते सम््रन्तवेतसि सति विर्छमद्धवरेोग्र 
रोमविकसदप्मा विचछलेदिरविकसरषैवः समसमैमयानकै रोमभिः सटामिर्विकसत् 
भ्रकारमानं वरप किमहो यस्य ताद्य । समाजुम्मथा" प्रवृद्धोऽमू.। अघ 

रस्य चिन्ताप्रकारमाह--फि किमेतत् मीपणमदूमुतमिति। कि किमिति 
जिननासायाम् | द्विरक्तिस्सम्भमं योतयति । भीषण भयङ्करम् । अदूसुनम् 

इतः पू -कृताप्यरटचरतयाऽधरयभूतमिययरथ, ॥ 

भगवतो नूर्िहरूपमेव व्णय॑स्तोति दवाम्याम्- 

तप्तलर्णसबणंधूणदतिरूकषाक्ं सटाकेमर्- 
म्रोत्कम्पमरनिङम्पिताम्बरमदये जीयात्तयेदं वपुः । 

स्यातव्याप्तमहादरीससषठखं सन्नो ग्रर्गन्मदा- 

जिह्यानिर्गमदश्यमानसुमहादेषरयुगोहामसम् ॥३॥ 
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तवर्गे ॥ त्पव्णसवषूरीदतनिरकषाक्ष सरकिकप्रोतकम्पपरनिकु 
म्पिताम्ब व्यातव्याप्मदादरीसषमुखं खदगोप्वल्न्यहामिदानिर्गमददयमानयुमदा 

दष्टायुमोड़ामरम् अटो इद तव वपुः जीयात् 1 तप्वणसवर्णवूरणद्तिर्कषक्षं 

तस्य विरीनस्य स्वर्णस्य स्वर्णे समान्य धूर्यती भ्रमिते अतिरूप 
अशिशयेन रुके अक्षिणी नेत्रे यिस्तवथो्तम्। सटकेसरोत्कम्पपमि 

कुम्िताम्बरं सराकेराणां स्कन्धरोमाश्वटानां परोत्कम्पेन प्रचरनेन । प्रचर 

स्कन्धरोमाश्चरैरियर्थः । प्रनलुम्पितमाच्छादितमम्बरं गगनतर्ट येन तत् । 
व्यास्याप्महादरी सखुं व्यात्तं विह्न व्याप्तमहादरीसखं व्या्ठा विस्तृता 

या महादयी महती गुहा तत्रं तत्सदृशं खे वदनं यमप्ठत्। सदगोम 

व्न्मष्टाजिहानिर्गमदद्यमानघुमहादंषरयगोड्वामरं खद्गवनििदवटुप्राया भीष 

णाया वल्न्त्याश्चरिताया महत्या विस्तृताया जिहाया रसनाया निर्गमेन 

यदिर्मस्सरणेन  च्दयमानेन सुमदत्योः उुतरां विम्वृतयोर्षयो्गेन युगटेन 

उट्धामरमविमीपणम् । जद आश्येमूतमिव्यरथः। इदं दरसिहाकारम्। वपु. 

शरीदम्। जीयात् सर्वोकर्थेण प्रकाशताम् ॥ 

उत्सरदलिमन्गमीपणदयुहसवस्थगीप र~ 
ओरीवं पीवरदोद्यतोदरतनलक्ृसं्द्रोखणम् । 

व्योमोषटद्धषिधनाधमोपमयनप्ष्वाननिर्धापित- 
स्पर्थालु्रकरे नमामि मवतरतम्नारसिहं वपुः ॥४॥ 

उत्छर्पद्ररिमङ्गमीपणहन्निति 1 उत्सर्द्लिमङ्गभीषणहनुहस्वस्तवीयम्तर् 
भरीवं पीवरदोश्दातोद्वतनलक्ूरंररोखणं व्योमोलद्धिषनाधनोपमयनप्रध्वानिरथा 

वितसप्थालमकरं तत् मववः नारदं कपु" नमामि ! उत्स्पद्रलिमङ्गमीपणहनु 

पठम्द्िदसव्नजुम्मणादिप्, उपरििव्द्रि्निमडलीन). मङ्धमुण्णैः पणर 
हनु, हसपरदेशौ यस्य तत्| दस्वम्थवीयस्तरप्रीवं द्वा अदीर्घ स्थवीयप्तरा 
अहिस्यूला ग्री कन्धरा यत्य "तव् । ीवरदोश्दातोदरतनसवूरांश 
दृरोस्वणं पीवराणां प्रथूनां दोष्णां कराणां शरतादुद्रत्ानाुद्रच्छतो नखानां 
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कूरैरसदैरं्मिः रदिभिदरोस्वणमतीव † भयजनकम् । व्योम आकार 
सुद्ते अतिक्रम्य वर्तत इति न्योमोद्धिं । पनायनोयमघनमध्वाननिर्ोवित 

सर्घापरकरं षनाघनोपपरैः सजरुजरधरगर्जितसकछररितयर्थः। षनैमींपगैः प्रवतिः 

सिंहनादेनिषविचानां विद्रावितानां स्प्थालां वैरिणां प्रकरः समूहो येन 

तत् } तत् भत्याशववैमूतम् ] नारिं दसि्ाकारम् । वपुः दरीरम्। गमामि 

प्रणमामि ॥ 

अथवंविधं मगवतो नारसिंहं सूपमवलोकयतो हिरण्यकदिपोः ररि 

माह-- 

नूनं विष्णुरयं निहन्म्यमुमिति श्राम्यद्वदाभीपणे 

दैत्येन्द्रं सपाद्वन्तमष्था दोभ्यौ प्रथुभ्यामयु् । 
वीरो निर्मङितोऽथ खदगफरुकौ गृहन् विचित्रम् 

व्यावृष्यन् पुनरापपात शुबनग्रासोचतं स्वामहयो ॥ ५॥ 

नूनमिति । चम् इति अरन्यद्वदामीपणं स्छपाद्रवन्तम् असं दैवेन 
परधुभ्यां दो्भ्यामपृथाः । लवं नृसिहवपुः ¡ इति एवं विचिन्य । जराम्द्रदाभीषणं 

आ्ाम्यन्द्या मण्डरकारेण चाख्यन्त्या गदया भीपणं भयानकम्] सुमु 

पाद्रवन्तं सवरमभिमुखमागच्छन्तम्। असुं दैलेन्द्रमसुर्ष्ठ॑दिरण्यकिपुप् । 

परवुम्यां पीवराभ्याम्। दो््यौ कराभ्याम् । अधृथाः धृतवानसि] चिन्तापरकार् 
माह---अवं विष्णुः नूलम् । असुं निहन्मि इति । अयं पुरस्तात् द्दयमानः। 
विष्णुः कपटरूपथारी । नूं निश्थितम्। निहन्मि श्चीप्रं हनिष्यामि ! भध 

चीरः निर्गस्तिः खङ्गफरुकौ गृहन् विचित्रश्रमान्. व्यावृण्वन् पुनः सबनभरासो 

थतं तवामापपात अदो । अथ अनन्तरम् । वीरः वीरम्भन्यो हिरण्यकरिपुः 1 

निशरितः मगवसकराम्यां पसिििष्टः । खद्गफरकतौ असिचर्मणी । गरहन् दधानः। 

विचिद्र्मान् विचित्रान् नानपररारान् श्रमान् सम्यापसव्यसच्चरणमेदरूपान् 

व्यायाममा्मान्. । व्य्रष्वन् परदर्ययन् 1 पुनः प्रात् 1 उुवनग्रासोयतं सवनानां 

मासे कबरीकरणे उचतपुयुक्तम्! समर्थमिव्य्थः। अनेनाजय्यत्वं भगवतो 
हः = 
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चोत्यते ! त्वां शीर्तिहमू्तिम्) आपपर मामपाद । अदौ वरिचित्रम्। भद 
हाप्य मूर्तेति भावः ॥ 

दिरण्यकरिपोर्वपमाद -- 

शाम्यन्तं दितिजाधमे पुनरपि परोदगृदय दर्यो जवात् 
हारेऽपोसयुगे निपात्य नखरान् व्युत्वाय बक्षोुषि । 

निभिन्दनधिगमनिमेरगरद्रक्तम्बु बदोरमवं 
पायं पाययुदैरयो बहुनगत्संदारिसिदाखान् ॥६॥ 

श्राम्यन्तमितिं | लं ्रा्यन्तं दितिजाधमं पुनः अपि जयात् दोर्भ्यौ 
्रोदूगृ जथ द्वरि उरुगे निपात्य वक्षोभुवि नरान् द्युखाय निर्मिन्दन्. अभि 

गर्मनिर्भरगरद्रक्ग्बु वद्धोरसवरं पायं पायं वहुनगर्महारि्िदारवान् उयैरयः। लं 

नरहरिः भ्राम्यन्तमितस्ततो अमन्तम्। दितिजापमम् असुरपसदं हिरण्य 

कशिपुम्। पुनरपि पश्चादपि । जवात् त्वरितम् । द्यौ कराभ्याम् । प्रोदूगृद 

बलात् गृहीत्वा) अथ अनन्तरम् ¡ द्वरे दवारदेदो । उर्युगे उरे युमे । 
निपात्य पातिता ¡ वक्षोवि उरे नखरान् नश्वन् 1 व्युत्खाय निक्लाय । 

निर्िन्दन् नितरां भिन्दन् विदारयन्। अन्तर्वदिवा जले स्थे वा निायायुैरवी 
हन्तुमदक्यला दूरगे निधाय नखविदारितवानिरय्थैः। अभिपर्मनिर्रगल्द् 

कत्यु अमिगर्ममन्तमाि वक्षसः निरमर पूर्णं गरद्ारया सिरायुखेभ्यो निप्यन्दमाने 

रक्तं रपिरमेवाम्बु जरम् | अवर रुधिरस्य जरत्वेन रूपणाया तरपार्त; प्रिणसां 

शमयितुं जरं पिवति, पदवदसुरारम्बनं करें शमयितुनिति चोरयते । बद्धोर्पवं बद्धः 

उत्सवो यस्मिन्. तयथा भवति तथा। पायं पयं पुनः पुनः पीला । पौनःपुन्ये 

विरक्तिः । बहुनगतसंदारििहाखान् बहूनसंख्येयान्, जगरसंहारिणः ब्र्मण्डमाण्ड 

भेदनसमर्थान् । सिंहारवान् सिंहनादान्. उदैरयः ्रायुह््ताः ॥ 

इदानीं भगवतोऽलयन्तमीपणेन इत्येन चरादरमिदं जगच्चकम्पेयाद्-- 

त्यक्तया तं हतमाश र्करदशषिक्तोनमदर्णि 
अ्रल्युतत्य समरस्तर्दत्यपरटीं चाला्मराने त्वयि। 
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प्राम्यद्भूमि धिकम्पिताम्बुिलं व्यालोरगैरोत्करं 
भरोतसपेत्खचरं चराचरमदो दुस्थामवस्थां दधौ ॥ ७॥ 

त्यक्त्वेति ॥ हतं तं लक्ला रकर्हरीपिक्तो्नमद्प्मणि तवि भच प्रद 
य्य समस्तदैस्यपर्डौ च आखाचमाने चराचरं दुःस्थामवस्थां दधौ जहो । हतं 
विर्हिसितम् ] तं दहिरण्यकरशिपुम् । य्यक्खा परिभ्य । रक्तट्टरीसिक्तो्न 
मदरप्भैणि रक्तरहर्यी रुधिरवादेण सिक्तमक्तसुत्मटुत्त वर्प विप्रो य्य तस्मिन्। 

त्वयि श्रीनृतिहख्पे। आश्य सरम् । प्रदयुयत्य॒ततदसुराभिमुखमुखत्य । 

समस्तदैस्यपटरी समस्तानां सकखानां दैस्यानां हिरण्यकरिपोरनुचराणामसुराणां 

पटली समूहम्! चकारः समुच्चये ! जआलायमाने भक्षयति सति । चराचरं 

स्थावरजङ्गमासकमिदं विश्वम् । दुस्थाम् अनवस्थितस्वस्थाननिवेशाम् । अवस्थां 

स्थितिम् । दधौ प्राप । अहो इत्यदरुते । दुरवस्थमिव विद्रणोति-- म्राम्दूमूमि 

विकम्पिताम्बुधिकुरं व्यालोर्ीशस्कर शरीरसपरचरमिति । म्यदूमूमि अम्यन्ती 

कम्पमाना मूनियंर्िमस्तत्। विकम्पिताम्बुधिकुरं विकम्पितं श्ुन्पमग्बुधिकुरं समुद्र 

निवह यस्तत् । व्यालोल्ैरोर्करं व्यारोखाः कम्पमानः शैरोर्कराः कुल 
चरनिवहा यर्मस्तत्। प्रो्पर्पस्लचरं प्रोससर्पन्तः फैसरोस्िपाः सचराः ज्योति 

गणा यर्लिस्तयाविधम् ॥ 

दिरण्यकरशिपुपरमुखानपुरान् निहत्य समायार्ुपविष्टस्य भगवतः श्रीनृसिह 

सूपस्य परस्तान्न कोपि गन्तं शक्तोऽभूदिव्याद-- 

तावन्मांसवपाकराटवपुपं घोरान्त्रमालाध 
त्वां मध्येसममिद्धकोपषटुपितं दुरवारयर्वाखम् । 

अभ्येतुं न शशाक कोपि युवन दूरे स्थिता भीरवः 
सय श्थ॑विस्थिवास्यथुखाः परत्ेकमस्तीपत ॥ ८ ॥ 

तायदित्ति 1 तावत् युवने कोपि मष्येसमसुपितं लवामभ्येतं न शशाक । 

तावत् तस्मिन्नवसरे । सुवन विखोक्याम्। कोपि कथित् । तह्मऽपीव्यरथः | 

भध्येसमं समाया मध्ये । उपितयुपवि्म् । लां श्रीदरसिहमूर्तिम् । अभ्येतुम् 
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अभिमुखमगन्वुम् । न शदाक न शक्तोऽमत् । जच हेतुमाद-- मांसवपाकराल 
वपुषं धोरान्नमाराधरम् इद्को१ दुर्ारमुर्वीरमिति ! मांसदपकरारवपुषं मांसेन 

वपया वसया च कराङं भयङ्क वपुः चद यश्य तय् । पोरान्नेमालधरं पोरा 

दास्णाया जान्रमायया धरं वोदारम् } इद्धकोपं इद्धो दीः कोपः क्रोधो यस्य 

सम्] दुर्वारगुवार्वं दुर्वारा दुस्सहा गुरवो गभीरा आर्वाः सिंहनादा यस्य तम् 

भीरवः दुरे स्थिताः ¦ भीरवः मयवन्त । दरे दूरदेशे । स्थिताः अवस्थिताः । 
शर्वविस्शिवासवमुखाः स्व प्रत्येकमस्ठौ पत । दर्वविरि्चवासवमुखाः गिरीश 
सुरि्दपमृतयः ! सवे अलिलाः ! परतेक्मेकेकञ्चः । न वु समुदिताः ! अस्तौ 
परत तुष्टवुः मगवन्तं प्रसादयिवुमिति भावः ॥ 

अथ मवतः कोपदान्तिमाद-- 

भूयोऽप्यध्षवयेयधास्मि भरति बरह्ात्पा पालके 
रहि पदयोर्नमत्पपभये कार्ण्यभाराङलः } 

छान्स्त्वं करमस्य मृधि ममधाः स्तोतरथोद्रापत- 
स्वस्याकामधियोऽपि तेनिथ बर सोकाय चादुग्रहम् ॥ ९॥ 

भूय इति 1] भवति भूयः जपि क्षतरोपधाधि तं वालके प्रादे पदयोः 
नति शान्तः अस्य मूर्भि कं समधा) मवति श्रीनूर्विहे । मूयः अपि ब्रघ्ाद्रिमिः 

स्तुथमानेोऽ्पीयर्थः { अश्चतशेषपाघ्नि अन्यूनतेषास्पदेः सति । पदयोः पादार् 

दिन्दयोः 1 नमति निपतिते सति } शन्तः स्य्तरोपः । भ्य प्रहमदभ्य ! 
मू्रि शिपि) करं प्रणिपद्घनम् ] समधा: अरितवानत्नि) मनु कथं 

सर्वेषामपि भयावदस्य भगवतः भीनएदरेः पुरस्तत् याः प्रहादः 

प्रणिपतितुं धीरोऽमूदरिति चेचताह--न्ठज्ञया अपमये इति ! ब्रल्ाज्ञया बरह्मणो 

निदेशेन । अपगते भयं यस्मातक्िन्नपदये । मगवनो सेप्ान्तौ हितुमाद-- 
कारभ्यमाराङुटः इनि ! कारग्यमरिण भरदादविषयकेन कृयामरेण आकुले वदां 
वदुः । अर्थाद् प्रहादभ्य ! जथ महादस्य दरं मादादिवाह--जथ ववं स्तोत्रैः 
उद्यत; अकामषियः ५ तम्य षरं यकाय अनुग्रहं तेनिथ च । अथ भन 
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न्तरम्। स्तेतरैः स्वुतिमिः। उद्वायतः उतचैसवरं स्तुवतः। मगपैर्करार्पणात् 
समुपनातविवेकतयेति भावः। अकामयियः नि्फहस्य। वरं ̀  दैस्याधिष्यम् 1 

शोकायानुप्रदं रोकानुग्रहख्पमित्य्थैः ] तेनिथ कृतवान् | द्चवानसीति यावत् । 

प्रहादस्य दैत्याधिपत्य स्थापनाष्टोके दैत्यमयस्य शान्ततया प्रहादाय प्रदत्तं दैस्या 

धिपस्यरूपं वरं रोकानुप्रहरूपेण परिणतमिति भावः॥ 

मनु शुद्धसप्वमये भगवति कथमेवं विधः कोपविशः सममूदिव्याराङ्गय, 

नं वास्तवः कोपवेशोऽम्त्, किन्तु फोपामिनयमात्मेतदित्याह-- 

एवं नाटितरौद्रयेष्टित धिमो श्रीतापनीयाभिध- 
ुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमदिमनन्यन्तञयद्धाकृते । 

तत्तादद्निखिरोत्तरं पुनरद्य कस्त्वां पये रद्धयेत् 
्ह्ादप्रिय हे भरुतपुरपते सर्वामयात् पाहि माम् ॥ १० ॥ 

एवमिति } हे विमो एवं नाटितरैद्रचेषटितः जदो परः कः ता 
दृङ्निखिरोत्तरं लां लद्वयेत्। विमो शक्तिसम्पन्न। एवमुक्तप्रकारेण । नारित 

रोद्रयेषटिति नाटितममिनीतं रोद्रवे्ितं कूरकर्म येन स त्ि। अहो शस्य 

दूते ! परः मवव्पार्दादन्यः। कः कः पुमान् । तवादड्मिसिलोषरं तचा 

हृशामनुपमं निखिरेत्तरं सर्वो्किष्टम् । लामीश्वरम् । रयेत् अतिक्रमेत । 

तवाप्रियमाचरेदिव्यर्थः। ननु मगवतैतद्रद्रचेटितममिनीतमेव, न तु वास्तव 

मित्यत्र प्रमाणमिति चेत्ततराह--श्रीतापनीयामिधश्रसयन्तस्ुटगीतसर्वमदिमन् 

श्रीतापनीयामिषेन श्रीतापनीयाख्येन श्रुवयन्तेन उपनिषदा स्ुटं स्पष्टं गीतः 

प्रतिपादितः सवैः समस्तो महिमा मादास्यं यस्य॒ तादा | घ्य 

न्तशुद्धाकृते अव्यन्तमतिमातं शद्धा निर्मला भक्तिः स्वरूपं यस्य तद्य । 

सथिदानन्दस्वरूप इति यावत् 1 तथाच कोपवेदास्यासम्मान्यत्वादिति भावः! 

एवं नृसिदावतार्वरितसुपवर्ण्यानन्तरं प्रा्थयते--हे प्रहादप्रिय मरपुरपते चं 
मां सर्वामयात् पाहि इति ! प्रहदरप्रिय मक्तपरिय | जत्र परहदरपदं मक्तोपरक्षणम् 
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उदाटरणार्थमिति वेदितव्यम्! मह्लुरपते श्रीमुरायुदप्वाथ । मामनन्यख्रणम्। 

स॒र्मामयात् बाह्यादाभ्यन्नराच्च स्ैस्मद्रोगसश्चयात्। त्रायस्व परिपादि ॥ 

इति परष्टाद्चरिपवर्णन पञ्चिदाद्रकम् । 

इति श्रीनारायणीयस्तोत्रम्थाख्थायां सुबोधिन्यां 

सप्तमस्कन्धपर्च्ठिदः ॥ 



अष्टमस्कन्धपर्च्छिदः 

पदविंशदशकम् । 

अथापदि हरी मनसो निवेदनं धर्मसारांशमूतमिति गजेन्द्रदन्तेने 

दर्शयिप्यज्नाढौ तस्य प्रग्नन्मकथामाह द्रास्याम्-- 

इन्द्रयुन्नः पाण्डवयखण्डाधिराज- 

स्लद्धक्तास्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् । 
त्स्सेवायां मग्रधीरादरोकरे 

नेवागस्स्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् ॥ १॥ 

इन्द्रस्न इति ॥ पाण्डयलण्डापिराजः इन्द्र॒ कदाचित् चन्दनाद्रौ 

प्राप्तम् अगस्य न आरोके एव । पाण्डथखण्डापिराज, पाण्डयखण्डस्य 

भारतखण्डदक्षिणमागस्यापिराजोऽपिपतिः । दन्द्ुन्न' इन्द्रयुश्ननामा । प्राप्तम् 

आगतम्। कदाचिदेकदा । चन्दनाद्रौ मर्याचले । अगस्त्यं महामुनि 

कुम्भसम्भवम् । न आलोके न दण्वान् । का कथा पुन प्रदयुदरमना 

देरिसिवकारार्थ,। अगस््यागमनदेतमाह-- आतिय्यकाममिति । आतिथ्य 

कोममतिथिसत्काराभिरापिणम् । अनालोकनहेतुमाह- चत्सेवाया मक्नधीरिति | 

त्वत्सेवायां तवदटाथने। मदी. ममा शका भीर्यत्य स"? अत्त सदरपदेन 

यथा जले ममो विवर्तमानं न किञ्चिदपि परयति, तद्वत् भगवत्सेवनैकाग्र 
चित्ततया न महामुनिमपदयदिति चोर्यते । भगवस्सेवनैकाग्रचितताया हेतुमाद-- 

लद्वक्तासा इति] मगवद्वक्तं ह्यर्थः ॥ 

मुनिस श्चश्चपित्याद-- 

कुम्भोद्भतिः सम्भृतकोधभारः 
स्तन्धालमा च दस्तिभयं मजेदि। 
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श्वान प्रत्यगात् सोऽपि तेमे 
दस्तीनदरलं सतृतिन्यक्तिधन्यम् 1२॥ 

कुम्मोशूृतिरिति ॥ अय कुम्मोदूमूतिः एनं शप्ता प्रत्यगात् । मथ 
अनन्तरम् | कुम्मोदुमृतिः मगवानगर्यः। णएनमिन्धदुपनम् | इनि घनेन 
प्रकरेण } प्रत्यगात् प्रतिजिगाम } शष्टेवुमाद--पम्भृतद्येषमरः इति) स 

भ्भृतेः सम्मसितिः फ्रोधभारः कोपमारो येन तथोक्तः सन् । आसनोऽनादरणा 

द्विति भावः| शापपरकारमाट--वं हस्तिमूयं भन इति । हस्तिमूयं गज 

खमू। भज प्राप्नुहि शवंविधशपटैतै दुर्दयति--स्तव्यासा इति । स्तव्यो 
निच्कियः आला मनो यस्य ताद्य. । यतस्त्वं गज इवे स्वन्धवेताः 

तस्मात् गजो भवेव्यर्भः ¦ शापस्य परिणतिमाह--सः अपि दृम्तीनर्वं भेजे 
इति । सः इन्द्रुन्न. । अपिर्वर्थो विरये । दस्तीनद्रतवं गजगरेठतम्। भेजे 
प्राप] जपिदान्दार्भै विोपमाह--लतसतिव्यक्तिथन्यमिति | तवससृतेः प्रा्न 
स्माग्यस्तस्य मगवल्म्मरणन्य व्यक्तिदद्रोषस्तया धन्यं पूद्पार्थपरदम् ॥ 

गजेन्द्रस्य स्ैरविहारमाद-- 

दुग्ाम्मोषर्मभ्यमानि विटे 
फरीडग्ठैञे यूथपोऽयं वगाभिः। 

सरन् जन्दूलत्यवदिष्ट शक्त्या 
सद्धक्तानां इत्र नोत्कर्षलाभः ॥३॥ 

दुग्धाम्मोधेरिति ॥ भये इु्वा्भोधे, भध्यभामि तिङकटे हेरे वदयाभिः 
क्रीडन् दाकव्या सर्वान् जन्तून् अत्यवतिष्ट) अगर गजेन } दुग्याम्मोपे. 
कीरार्णवस्य । मध्यमानि भध्यवर्तिनि । तिङ्टे श्रिकूटनाति । से पर्वते । 
कशाभिः करेणुभिः सह । क्रीडन्. समारमन् 1 शक्या बलेन । समान् सम 
स्तान् । जन्तू. भागिन. । अत्यवि तिकतम्याव ईत । अस्य॒ गजापिपत्य 
माह--यूयपः इति । युं पाति रतीति पूय } वूथापिषृ इत्य } भता 
न्तरं न्वस्यति-- त्द्क्तानां इव उर्क्यटाम न इति । लद्धक्ानां 
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त्यि भक्तानाम् । कुत्ते कषु केषु योनिषु उक्कर्षलमः उत्कर्षस्य लभः 

अवात्तिः । न न मवति. भगवद्भक्तानां न केषु केयु योनिपूतकर्पावातिः, 

यत् मजत्वेऽप्ययमिन्रयुन्नः सर्वान् जन्तूनतिशयितवानिःयर्थः ॥ 

अथ गजेन्द्रस्य ्राह्मदणहेतुमूतं सरस्यां विहारमाह-- 

स्वेन स्थे्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या 
सोऽयं सेदानप्रजानन् कदाचित् । 

शैरपरान्ते षमैतान्तः सरस्यां 
यूयैः सार्थ त्वत्णन्नोऽभिरेमे ॥ ४॥ 

स्वेनेति ॥ स्वेन स्थेश्न दिव्यदेशत्वशक्स्या खेदान् अप्रजानन् सः भयं 

कदचित् पर्मतान्तः शैटथान्ते सरस्यां यूथैः सार्षममिरेमे। स्वेन आसीयेने । 

सथनना मलेन । अनन्यसाधारणेनासबरेनेपयर्थः । दिव्यदेशलशक्टा दिन्यदेदा 
स्वस्य दिन्यदेशवतितायाः शास्या भमावेन ! सेदान् बलपिकेतरतानुपदरवान् › 
अक्नोपाया्यभावङृताः षीडाश्च 1 अप्रजानन्. अजानन् । कदाचिदप्येवं विधानां 

पीडानामनुखन्नतयेति भाव- । सः पूर्वोक्तः । अयं गजेन्द्रः | कदाचिदेकदा । 

पर्मतान्तः परमेण निदाघेन तान्तः श्रान्तः | शेरपान्ते पर्वतनितभ्बे । सरस्यां 
सरसि । यूथैः स्वप्यानुचराणां गजानां . समहैः। सार सह। अभिरेमे 
अरमत । नन्वयं भगवदा्यः कथं ग्राहमहणदेतम्ते सरोवरावगाहमे शरद 

इति चेतत्राद-- त्वसणुनः इति । त्वया निजपदं प्रापयिप्यता शरेण 1 प्रणु्रः 

प्रेरित; । भगवत्मेरणयेव्यर्थः ॥ 

ग्रहो गजेन््रं जग्रहिव्याह-- 

हहस्तावदेवरस्यापि शापात् 
ग्राहीभूतस्तञजछे वर्तमानः} 

जग्राह हस्तिनं पाददेशे 
शान्त्यर्थं हि धान्तिदोऽसि खफानाम् 1५॥ 
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हरिति }) तावत् हदः अपि सरे वर्वमानः। तावत् तदानीम् । 
हरनाम कथिद्वन्र्वः । अपिस्सुच्चये । दज्ले तस्य सरसो ज्ठे। र्व 
मानः वस्नन्। आीदिति शेयः। तस्य अले बरतने दितुमाह--देवरस्व 
शापाद् बरही; इति ! देवर्य देवहनाप्रो स॒नेः। आहीमूतः नक्रतामुषमतः } 
एनं॑हसतिनं॑षाददैद्रो जप्ाह 1 दवहसिित्रानुवर्तते । एन॑ हस्तिनं गजे 

द्रम्! पाददेदो चरणभरदेरे । जग्राह गृहीतवान्! ननु “ किम भगवामेनं 
म्राह्महगेनापीडवदिस्यारङ्गायामाह-- तं स्वकानां शान्त्यभ्र श्रान्तिद्ः अमि 

हि इति। हयानां स्वमक्तानाम्। शान्त्य विप्रयविरक्तये ] श्रान्ति पीदां 
ददातीति शरान्तिदः। दीति प्रसिद्धौ । तथाच तस्य॒विपयविरक्तये पीडां 
करतवानिति मवि. ॥ 

अथ भगवान् नक्रगृहीतमप्यनाकुलं तं गनेन्द्रं नक्राक्मणेन् पीडिते 

मकरोदि्ह-- 

स्स्तेवाया रैमवात् दर्विरोर्ध 
युद्धथन्तं तं वरंसराणां सदस् ! 

प्रपि काले च्वत्पकाग्रपसिदधपै 
नक्राक्रान्ते हस्तिवर्यं ग्यधासत्यम् ) & ॥ 

स्व्येवाया इति ॥ त्वं ल्तेवायाः वैमवात् दु्निरों वस्सराणां 
सहतं युद्धधन्तं तं दग्डिवरये काले भरति तसरैकामयसिद्धयै नकाकरान्तं व्यधाः 1 
सत्सेवायाः प्रा्जन्मानुितस्य लदाराधनम्य । वैमवात् प्रमावात् 1 दुर्मरोषम् 

भपर्योकुं यथामति तथा 1 वत्सराणां सदलं सदलं वत्सरान्। भरयन्न 

सेयोमे द्वितीया! युद्धचनतं प्रादेण सद् युद्ध दर्वाणम् । तं पूर्ोक्तम्। हम्ति 

वर्यं गजेद् ¡ कले प्रारन्थकर्मावसानकाले । परति जगते । ततपकामय 

सिद्धयै लसदयोरैका्रथस्य मनसः स्थिदीकरणस्य पाग्जनमाभ्यस्तस्य सिद्धै 
एलमापये । कमत मोक्षः नक.कन्ते नक्रेणम ग्ाटेणा्न्तमतिमावं 
पीडितम् । व्यधाः इतदाननि 1 दान्तानामेव भेष्धेऽधिकारितया भ्र पिना 
शान्तेरकुदयाेति भाव. ॥ 
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नक्रक्रमणस्य फठमाह-- ; 

आ्िव्यक्तग्राक्तनज्ञानमक्तिः 
श्ण्डोस्धिततः पुण्डरीके; समर्चन् |, 

पूर्वाभ्यस्तं निर्धिरोपात्मनिषट 
स्तोत्र शं सोऽन्वगादीद् परात्मन् ॥७॥ 

आतिन्यक्तेति ॥ रे प्रमन् सः गुण्डोस्छितैः पुण्डरीकैः समर्चन् 
ष्ठं स्तोमन्बगादीत् । परान् परव्रहस्वस्प 1 सः गनेन््ः! शण्डोरिवतः 

यण्डया दस्तेनोस्िैरूधय भ््ितैः। गजानां हस्तो दि शण्डेयुच्ये । पुण्डरीकैः 

सिताम्भोजैः। समर्चन् सम्यग्वने कुर्वाणः । त्वामिति शेयः। ग्रेष्सुवमम् । 
स्तो स्तुतिम्! अन्वगादीत् पुनः पुनः पपाठ । श्रेठतारैतुमाह--निरविरेषस 

मिष्टमिति । नि्ुणतरहमव्रिषयमितयर्थः । ननु कुतोऽस्येवं विधस्य स्तोततस्यावगम 
इ्यदक्कायामाह--पूवाम्यस्तमिति { पूर्वस्मि्भ्यस्तम्। ननु कथं जन्मान्तरात 

मूतस्य स्मरणमिरयतत आह--आार्तिव्यक्तपाक्तनज्ञानमक्तिः इति। म्या नक्रा 

करमृणजनितया पीडया स्यते अभिव्यक्ते भ्राक्तने अन्मान्तरीये ज्ञानं च भक्तिशेति 
ज्ञनभक्ती यस्य तादशः ॥ 

गजेन्द्रस्य पुरस्ताद्वगवान् श्रीहरिः प्रदुरासीदिव्याद-- 

शता स्तोत्रं निथैणस्थं समस्तं 
वहेषावैनादिमित्यमयाते । 

सर्वारमा से भूरिकारुण्यवेगाद् 
तापसः परेषितोऽभरः पुरस्ताद् १1८॥ 

ध्रतवेप्ति }} चं स्रमम्तं ते श्रत्वा मूरिकारुण्यवेगाच् पुरता प्रेक्षितः 
अमूः । लं श्ीवैङुष्ठः । „ समस्तं सकटम्। स्तोतं स्व॒तिम् । शरुता माकर्ण्य । 
मूरिकारण्यवेगात् निरवधिङृपामरेण । पुरस्तात् प्ीमगे | परितः दृटः} 
गनद्ेणेति षः । स्वमक्ते गजेन छपामरेण तस्य पुरस्ताच् प्रादुशसीरित्यर्भः ! 
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गजेन्द्रस्य परस्तात् परादुश्ूम्य भगवत. स्वर्पमाह--ता्याख्द इति ! ताया 
ड गठ्डस्मधिख्ढ । एतच दिव्यमूषायुधादीनामम्युपरक्षणम् } ननु स्तोतमा 

कर्य बरहनाद्य कुतो न तस्थ पुरस्तात् ्रादुरासन्निति वेवलाह-- कयाय इति 

वप्रयति इति! नदनेदावै दिधिरङ्गरादिमि ¡ इति एवं मला । अप्यति 

तस्य पुरप्ादनागते सति । मननपरकारमाह--अह न इति । स्तुते इति शेष. । 

शवं मनने दिव परकयनू स्तोत विरिनणि--निर्युणस्थमिति। नि्ुणस्य निर्गुण 
तर्मदिपयम्) नह्मऽ्टमीशोऽहमित्यमिमानिनो ब्रह्मादयो नाहमनेन स्तुत , यतो 

विरणव्रह्मविषयमिदं स्तोतरमिति मत्वा न तभ्य पुरस्तात् प्रुरासन्नि्य्थ । ननु 

विप्णुरपि दिप्णुरहमित्यमिमान्येवेति वेतत्राह--सर्वाला इति । स्मैषा जद्दीना 
मराला जन्तर्यापरी । सर्वान्तयामित्तया भगवतो विप्णोर्मं शरीराठम्बनोऽभिमान 

इति भावे ॥ 

अथ गजेनद्रमोक्षमाह-- 

हस्तीनद्र त ॒हस्तपमरेन धृत्वा 
चरेण त्र नक्र व्यदारीः। 

गन्धऽस्मिः( शक्तंशपे म हस्ती 
त्यसमारूप्य प्राप्य देदीप्यते स्म ॥ ९॥ 

हस्तीन्द्रभिति॥। तं दस्ीन्ं॑हम्तप्मेन भूत्वा चकेण न्व व्यदारी. 

दस्तीन्द गजेनम्। दस्तपद्नेन पणिपद्वनेने । भत्वा गृहीला । चके सुद 

शमेन । नक्तवप् प्रा्े्ठम्। व्यदारी दारितवानक्ति | अथ जम्मिन् गर्म 

य॒क्त्ापि स॒ हम्बी चत्सारूप्यं पराप्य देदीप्यते स्म) अथ वरिदारणानन्तरम् । 

अपि पुवे्ति 1 मुक्तश'पे सक्त दापो येन तम्मिन् । शापानयक्ते सतीयथं । घ 
दृस्ती गजेन्द्र । वल्सारूप्य तव विष्यो सच्छ्य सच्पताम् | प्राप्य एन्वा } 

देदीप्यते स्म अतिशयेन दीतोऽमत्॥ 

भगवरनुगरटीतामम्य वृतान्तम्य कररशरुतिमद--- 
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एतद्वृत्तं स्याश्च माश प्रेयो 
गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् । 

इतयक्तवैनं तेन साध गतस्त्वं 
धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातारयेश ॥ १० ॥ 

एतदिति ॥ दे विष्णो वाताटयेश्च इति एनमुक्तवा तेन सार्धं धिष्ण्य 
गतः त्वं पाहि। बातारयेश्च गुरुवायुपुर्नाथ । ईति अनेन भरकारेण । उक्ला 

अमिधाय । तेन गजेन््रेण । सर्र सह ! पिष्णयं स्वस्थाने विङुण्टोकम् । 
गतः प्रातः । पाटि मां रक्ष । उक्तिप्रकारमाद--सः अयं मूयते प्रेयसे स्यादिति । 

अयं पुरपः । मूयसे महते । धरेयसे मङ्गलाय । मोक्षायेव्य्भः। स्यात् 

भवेत् । ततसदार्थमाह--यः भगे एतत् वृं त्वां च मां च गयेदिति। परमे 

भ्रातः पृतं चरितम्। गायेत् कीर्त् ॥ 

इति गेन्द्रमोक्षवणनं 

षद्विशद्दाकम् ॥ 

सप्तविशदशकम् ॥ 

अथ भगवतः कूर्मीवताराय। विविधा टीला व्णंयितुममृतमथनं प्रप्तौति-- 

दुर्वासाः सुखनिता्दिव्यमाल्यं 
शक्राय स्वयभरुपदाय तत्र भुयः] 

नागेन्द्रतिगृदिते शंश्चाप शकं 
का कषान्विस्तवदितसदेववांशजानाम् 1 १॥ 
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दुर्बासा इति ॥ दुर्वसः शक्रं शशाप । दुर्वासाः तन्नामा मुनिर्गिरि 

शादासम्मूतः । दक्र देवनद्रम् । श्प जरसाऽऽकरन्ता मवत यूयमिति 

शक्तवान् । शचापदेतुमाद- सुश्निताप्षदिव्यमास्यं स्वयं॑दाक्राय उपदाय भूयः 

ततर नागिन्द्रमतिमूदिते इति । सुष्निता्दिव्यमा्यं सुशवनिताया देवाङ्गनाया 

आं दिव्यं पारिजातकुखुमरचितं मास्यं माखाम्। शक्राय वासवाय | उपदाय 

दसा । मूयः पुनः } तवर तस्मिन दिव्यमाल्य । नगिनद्मतिमृदरिते नगिनद्रेण देरव 

तेन परतिमृदिते पादेन निव्प्े सति 1 अत्रर्थान्तरं न्यस्यति--त्वदितरदेवतंद 

जानां का क्षान्तिः इति। खदितरदेवतानां लद्वि्देवतानामंरोन भागेन जायन्त 

इति तथाविधानाम् का कीर । क्वनि, क्षमा । अस्तीति दोपः । ल्व 

गिसकसम्मतलात् दुर्वाससो न क्षान्तलेशोऽपि 1 अतो महेन्द्रं श्वन् । 

लदंधमतशेैवंविधः स्यात् । यथासनम्तपोदिष्रमःचरस्सवपि मनोभवादिषु 

प्रसन्नो भगवान् नरसख श्रीनारायणमुनिरिति मावः।॥ 

शापिन दुवस्य श्रा देवा भगवन्त शरणं प्रापुरित्याह-- 

शाविन प्रथितजरेऽथ निररम्र 

देवे्यप्यसुरजिनेएु निष्ममेषु । 

शर्यायाः कमलजमेत्य सदेवा 

निर्ाणप्रमय समे भवन्तमापु ॥ २॥ 

शापिनेति ॥ दे निर्वाणप्रमब शर्वा्याः सदेवाः कपमरजमेव्य समं 

भवन्तमापु 1 निर्वाणप्रमव मोष्षमापतित्थानमूत ! दावाचाः गिरिभ्रमृत्तयः } 

सर्वदेवाः स्वै सरगणाः 1 कमनं ब्रद्मणम्। एय प्राप्य । तेनसद म्प 

मिलिचेत्य्ैः } मवन्तं श्रीविङष्डनिटयम् । जपः प्राघाः। अत्र देतुमाद-- 

दरापि निरि श्रथितजरे देवेषु अपरि निप्यमेषु अुरज्तिषु इति । 

शापिन दुर्वी इयर्थः 1 निर्भर । पित्तजे जगाुपगतवनि सति। निप्मभेषु 

लिर्मडा ममा रभ्य्येषु । जल छवासग्तितिय अमौर्ितेषु सलु 1 
€ 
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अदैः स्तुतमहिमा चिरं तदानीं 
प्रदुपपन् वरद् पुरः परेण धाम्ना । 

हे देवा दितिजङ्रैर्विधाय सन्धि 
पीयुपं परिमथतेति पर्वशस्त्वम् ॥३॥ 

ब्क्लाचैरिति॥ दै वरद लं प्रेण घाना प्राुष्पन् इति पर्यशाः । 
` वरद वरप्रद । परेण सर्ो्केन । धाश्ना तेजसोपरक्षितः। प्रादुष्षन् प्रादु 

भूमेवयथः। इति अनेन प्रकरिण । पर्मशाः आदिष्टवानपि ।' आदेशपरकार 

माह--दे देवाः दितिजवुरः सन्धि विधाय पीयूषं परिमथत इति । दितिज 

कुरेरुरधेः.। सन्धि सन्धानम् | विधाय छता । पीयूषममृतम् । मन्द्राचरं 
मन्थं, वासु वरत्रां च विधाय क्षीरम्बुधिममृता परिमथतेत्य्ैः । भगवतः * 

प्रादुमवि देठुमाह- तदानीं ब्रह्मयैः चिरं स्तुतमहिमा इति 1 तदानी तसि 
तनवसरे । ब्रहमचिर्वशङ्गवैः । चिरं चिराय । स्ततमहिमा स्तुतो मदमा ' 
माहास्यं यस्य ॥ 

जथ मन्द्रनित्रनमह-- 

सन्धानं कृतयति दानवैः सुरे 
मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् । 

भटेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्र 

सयस्त्वं धिनिदितवान् षयःपयोधौ 8.8। 

सन्धानमिति ॥ उुरौषे दानवैः सन्धानं छृतवति मदेन मन्दरा्रि 
नयति अस्मिन् टे सयः लं बदरमिव सगनद्रे उद्रहन् प्यःपयोधो विनिदितवान् 

सुरौचे देवस्य! दानवैरघुरैः स । सन्धानं सन्धिम् । तवति 
सति। मदेन अहङ्कारेण । मन्थानं मथनसाधनम्। मन्दराद्रिं मन्दराचरम् | 

नयति सति । अस्मिन् मन्दराद्रौ । अ श्रान्तसक्रयैरोचनादिदस्तेम्यो निपतिते 
सतति। सयः वरुतम्। वदरं कोरूफटम्। खन्द गरुड उदवहन् । सय प्व 
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तेषा पुर्तात् परादर्मूय त गिरिर कोटफटगििरद्तेनोदूपरस्य गर्डे समारोप्य 
नीत्य । पय पए्योयौ क्षीरार्णवे । विनिहितवान् कवि्वानसि ॥ 

मगवानुपायेनासाधिताना राणा विषाभिवीडा परिहतवानिव्ाह-- 

आधाय दूतमय वासुर्फि चसत्रां 
पयोधौ गिनिदितसर्वबीजजले । 

प्रारग्ये मथनगरिधी सुराएुरसतै- 
व्याज युजगघुेऽकरेः सरारीच् ॥ ५॥ 

आधायेवि । अथ खं दुत वायु वरतामाधाय बिनिदितसर्वबीन 

जले ए़थोधौ तै घुराघुरै मथनविषौ परारन्धे सरारीन् व्याजाद् अनगञुखे 
करो । हुतं सत्वरम् । बसु भगवत परव॑तीवहमस्याभरणमत नागराजम् 1 
वरता नेत्रम् । मन्थदण्डस्य वामतो दक्षिणतश्च भमणाथै केनचित् पादोन 

येष्टयिलरा तस्यैकैकममरमकैकेन गृहीत्वा एक करषत्यपर युति, पुनर्पर कषतीतरं 
मुश्चति । तादशरज्नुस्थानीयमित्यथं । आधाय विधाय । विनिदितर्वमीज 
जले विनिदितानि निक्षिप्तानि सर्वाणि समस्तानि बीजजालानि वी्पृणौपधि 
समूहा यस्मिन् । परथोभो क्षीरर्णने। ते सन्थितै । रघ दरैरषैथ । 

मथनविधौ मथनकर्मणि } मारब्ये प्ररब्धुमुदयते सति। सुशरीनषसन् । व्याजात् 

कपटेन] सुजगमुखे भजगस्य वारु विषाम्युदरगे । अकरो नवानि । 
अयमर्य - मगवानदिपुच्छममदवरमिदुचैवदन् सुरसा पूर्वमे पूर्वकाय जग्राह, 
तदा अशछाध्यावयव च्छ न गृहीम इति तुष्णीमवस्थितानमुरानवरोक्य शाध्या 
यूय गृहीत पूर्वकायमिदुकत्ा देवै्सरभमपसृत्य पुच्छ जग्रादेति ॥ 

अथ मवत द्मावतारमाद-- 

छ्ुम्धद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानी 
~ दुग्धान्धरौ गु्तरमारततो निमे । 

देवेषु व्यथिततमेषु रउसियेवी 
अराणैषीः कमख्ततुं कोरणम् ॥६॥ 
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~ ~ श्ुन्धंद्राधिति॥ चं क्तत पराप्रिमीः। कमरततुं नूर्मशरीम् । 
भाणैषीः प्रणीतवानसि। चत्र हैतुमाह--देयेषु व्यथिततमेषु तस्मियैपी इति" 

व्यथिततमेषु भती दुःसितेषु | तखियमी तेषां - देवानां .प्रियं तरिकीुः। 

देवानां भ्यथातं दरीयत्राह--तदानी श्चव्ा्रौ ्वुमित्तजलोदरे दुगान्पौ गुरु 
रमारतः निमे इति। तदानीं युराषठरेषु विमथद्दु ! श्॒न्धष्रौ श्चन्धे 

अपिते अद्रौ मन्थपर्वत । क्षुभितजलोदरे क्चभितं क्षोभयुपगतं जलोदं क्षीराणेव 

जलान्तर्मागो येन तथाविधे सति ¡ अथवा, क्षुभितं जरं यस्मिस्तत् क्षुभित 

जरम्, तादृशमुदरं यस्य तथाविये इति धीरार्णवविरोषणमिदम्। दुग्राग्धौ, 
क्षीरार्णवे | गुरुतरमारत. गुरुरेण अतीव दुर्वहेण मारतः भरिण शुल्खेन । 
निममे नितरां ममे सति। तसृद्धँमिति भावः भगवतः कर्मतमोरद्विव्न 

योग्यतापाह--कढोरुष्ामिति | कटोरमतिकर्कशं शठ भस्यस्ताम् ॥ 

भगवान् निमयं मन्दराद्विशुक्रीतवानित्याह-- 

वज्ातिस्थिरतरकर्षरेण विष्णो 
विस्तारात् परिगतरक्षयोजनेन । 

अम्भोधेः छदर्गतेन चर्मणा तवं 
निरभते शितिधरनाथटुनिनेथ ॥ ७ ॥ 

वदरेति॥ हे विष्णो खम् अम्भोधेः शुदरगतेन परप्मणा निर्मम 
कषितिधरनाथम् उन्निनेथ] लं वूर्मतनु.1 अम्भोधेः समुदरम्य | कुहरगतेन अभ्य 

न्तरवर्विना। इदश्च विशेषणं समुद्रे निमम्स्यद्ेरद्धरणसौकययोतनाय । 

चर्प्मणां विप्रेण । निर्ममं नितरां समुद्रे म्म् । क्ितिषरनाथमचलेनदं मन्दरम्। 

उननिनेथ उत्नीतवानसि। भगवतः व्र्णतनोः पर्वतोन्नयने सामथ्यै दर्शयन् 
स्वख्पमाह--बश्रातिष्थिरवरकर्परेण दिप्ताराव् परिगितरक्षयोजनेन इपि। 

यञ्रातिस्थिरतरकपैरेण यजादशनेरम्यतिस्थिरमतिकठिनं क्षरं पएषठमायो यस्य 

सेन । अनेन ृषठेनोदस्य पर्वतस्य मूरूदिखानां सदर्षणेऽपि पीटाभावो ध्वन्यते । 
$ गा 
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विस्ताराद्वस्तते.। परिगतरक्षयोजनेन पररिगतान्युपगतानि छ योजनानि 
ग्य तेन} गोजनस्षरिष्टतेमेत्यै-॥ ॥ 

मगवतोग्रीति भिरीन्धे राय मिधुर्तवाद-- 

उन्म क्षयति तदा धराधरेन्द्रे 
निर्मुददमिह सम्मदेन सरवे । 

आ्िदय द्वितयगणेऽपि सर्पराजे 
चैवश्यं॑परििमयन्नवीषृधस्तान् ॥८॥ 

उन्मप्न इति ।॥ तदा धराधरे सञटिति उन्ममे स्वे सम्मदेन शद ् टं 

मिथ. तदा मगवता गिरीन्द्रे शठैनोढे। धरापरेन््र परवति! श्रटिति 
शीघ्रम्) उनममे सद्रादुलिते सति ! सव घुराञुरमणा. 1 सम्पदेन प्रमोदेन} 
्रमुदिता. सन्त इयरथ. । इद समुनद्रे। निम मथनं चक्रु. । अय मगवांसतेषा 
निर्तपमधनजनितं वैवयं॑शमितवानित्याट-- चं॒॑द्वितयगणे सर्पराजे अपि 
आविदय चैवदयै पिविमयन् तान् अवीवध. इति। द्वितयगणे सुरासुरगणे । 
स्परे वाुकौ । अपिस्समुचचये! आविश्य सुरासुरगणे तद्न्यतमरुपेण 
बापुकौ सूषमरूपेण च भ्रविदयेसर्थं । वैबदवं विवदाताम् । परिवामयन् परित. 
` शभयन्। तान्. सुराघुरगणान्,. वाघ च 1 अवीदृध वर्धितवानसि। मरः 
वीस्मान् इतगानित्यये ॥ 

अथ भ्रमणजवेनोयतन्ते । पिष भगवान् यथास्थानं प्रतिष्टापितवा 

निव्याह-- 

उदामन्रमणजयोभमद्धिरीद्र- 
न्यस्तेकस्थिरवग्दस्तपद्कजं त्वाम् । 

अभ्रान्ते विधिभिरिखिदयः प्रमोदा- 

ददत्रान्वा छवबृर्पाचपुषपवपाः ॥९॥ 

उदामप्रमणेति 1 विधिगिरिशादय. अ्रान्ते उपाचपुष्ययणी, स्वां 
युनुषु ! विषिगिर्कादय, विषिरङ्रदय, । ` जन्ते मेषगे । उपासपुष्य 
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वपौः ¡ उपा स्वीछरतप्। कृतमिति यावत् । पुष्पव येते ! नुनुवु. षषुः। 

अल दैतुमाह---प्रमोदादुदूश्नाननाः इति । प्रमोदात् सन्तोषातिशयात्) अद्भान्ताः 

विवशाः । प्रमोदकारणं दश्॑यन् भगवन्तं विशिन्टि--उदामग्रमणजवो 

ननमहविरीदरम्यप्तौकम्थिरतरदस्तपङ्कजमिरि। उदाना सातिशयेन अमणजवेनं प्रमण 

पेगेसो्नमदयुत्पतति गिरीन्द्रे पर्वतोत्तमे न्यस्तमपितमेकं स्थिरतरमतीव दं 

हस्तपद्कज करसरोरुदं येन तम् । पर्वतस्याधिकतरोन्मजननिवारणार्थमिति भावः ॥ 

भगवान् हर्दिवानां सुजङ्गममुखमारुतजनितं सन्तापं शमितवानितयाह-- 

दैस्यौषे यजगयुखानिलेन त्त 
तेमैथं तिदशगणेऽपि किंचिदपि । 

कारुण्यात्तव किर देव वाखिहाः 

रापैनमरगणान् न दैत्यसद्धम् ॥ १० ॥ 

दैत्यौष इति !॥ दे देव दैतयौषे अ॒जगसखानिठेन क्ते त्रिददचगणे 
अपिं तेन एव किंशचिदर्ति तव कारष्यात् वाखििादाः अमरगणानू प्रावर्षन्, 

दै्यसद्वान. न । देव भरकाराभान । दैत्यौधे असुरसश्चये । मुजगमुखानिटेन 

सजगघ्य वषेर्थुखानिटेन सुखमारतेन । तते सन्तते । तेन अजगुखा 

निखेन } विदशगणे सुरसश्चये। अपिस्समुचये । किंचित् गृ्ीतपुच्छवया 

नाव्यर्थमिदयर्थः। अर्ति पीडिते । कारुण्यात्, कृपया । वारिवाहा मेषाः । अमर 
गणान् देवसच्वयान् । परावरषन् प्रकर्वेणाभ्यवर्पन् । तेषां सन्तापशन्र्थपिति 

भावः दैवयसक्घान् जदुैयान् न भ्रावर्षन्। तेवामीश्वरषिदसतयेति 

आवः ॥ 

अथ स्वयं भगवान् जलनिधि ममन्येव्याह-- 

उदुभ्राम्यद्वहुतिमिनकऋचक्रवाके 
वतान्यौ विरमथितेऽपि निर्िकारे । 

एकस्त्वं करयुगकृषटसपैराजः 
संगजम् पवनपुरेश पादि येमात् 1११ 
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उवूञ्राम्यदिति ॥ दे पवनपुरेश एक करयुगङृटसर्पराज सराजन् 

त्व -रोसात् पाः) पवनपुरेश गुस्वायुपुरनाथ । एक अद्ितीय सन् 1 

करयुगशृषसर्पराज करयुगेन करयोर्बोहोयगेन युगलेन इट आष्ट सर्पराज 

नागराजो येन स ¦ सराजन् सुतरा राजमान । रोगात् बाद्यादाभ्यन्तराचच 

आमयौषात्। पाहि मामनन्यशरण जायस्व । मगवतत स्वय कर्षणे दतु दश 
यति--उदूपराम्यद्वहुतिमिनक्रचक्रवाठे तव अब्धौ चिरमयिते अपिं निर्विकरि 
डति । उदूञ्राम्यन्ति उसत्तन्ति बहूनामसख्याना तिमीना मल्याना नक्राणा 

प्ाह्मणा च चक्रवारानि समूहा यर्सिस्तम्मिन् उदूभाम्यदुतिमिनक्रचकर व । 

तत्र तस्मिन् । अन्धौ समुद्रे चिरमथिते चिराय मयिते। अपिर्दिरोधे। 
निर्विकारे विकाररहिते सति} विंकारोऽत्र मयनलम्यानामाविरमावस्तद्रहिते 

स्तीदं ,॥ 

भभ्ूतमधने देवामुराणयमरा्तौ भगव ठृतमथनवर्णन 

स्यिरावदाक सेकम् ॥ 

अशर्विधददरम् ॥ 

अथ भगवति वायुदेवे घ्वय मथन दुर्पति प्रयममम्वुषे फाटद्रास्यं 

विपयुदररितममृदित्याद-- 

गरल वरठानल परस्ताजरुधेरुद्विनगाल कालहटम् ! 

अमरस्ततिगदमोदनिपरे भिरिरस्तक्निपपौ मत्याम् ॥ १॥ 

मरलगनिति ॥ एरम्ताद् जल्भे कार्द॒ विष् उद्विजगार । 
रताद् छरम्यादीनामाविरमावच् पूरमेव ! जल्पे गवना मथ्यमानाद् क्षीर 
म्बुपे 4 कारकरट कारनृत्यस्यम् । गर विषम् । उद्विगार उद्रलितममू्। 

फार्कृरस्यातिभीपणल्वमाह--वर्रानरमिति। तरल उज्ज्वरतननरेऽभिर्य॑स्मस्तत्। 
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गिसिस्तत् पीतवानित्याह--गिरिदिः तत् मवसिया्थ निपपौ इति ! गिरिः 

भगवान् मवानीपतिः। तत् गरम् । भवस्मिया् मवततः प्रीत्यै । निपपौ 

पीतवान् । अत्र देतुमाह---अमरस्तुतिवादमोदनिघः इति। अमराणां देवानां 

यः स्तुतियादः स्तोतारपिस्तेन यो मोदः प्रमोदस्तेन निप्नोऽधीनः। अथदिवानाम् ॥ 

इदानीं सुरम्यादीनां प्रादर्मावमाह-- 

विमथत्सु सुरारेषए जाता सुरभिस्ताम्पिषु न्यधाचिधाभन् | 

हयरलमभूदथेमरवं दुतरशवाप्सरसः सुरेषु तानि ॥ २॥ 

विमथच्सिति ॥ खरासुरेषु विमथ्य सुरभिः जाता। सुराखुरेषु 
सुरेप्बपुरेषु च । विमथत्सु विरोपेण मथनं कुर्बाणेषु । सुरभिः कामधेनुः। 

जाता समुद्रादुद्रता। दे तिधामन् लं ताम् ऋषिषु न्यधाः] त्रिधामन् 

विष्णो । तां सुरभिम् । ऋषिषु सुनिगणेएु। न्यधाः अर्पितवानसि। जथ 

हयरलममूत् इमरले चुतरः अप्सरसः च। अथ अनन्तरम् 1 हयरलमशवग्रेष्ठः 
उथै.धवाः । रलशव्दोऽत्र स्वजातिंभरष्टवाची । एवमुत्तरवापि । अमूत्. जतम् । 
इभरलं गजश्ेष्ठ एेरावतः। यतरः स्वरुप; । अप्सरसः अप्तरःस्ियः। 
अभूदिति इमरलं यतररिव्यत्तापि योजनीयम्| अप्सरस ॒इलयत्र बहुवचनान्तं 

तया विपरिणम्यापि योजनीयम् । अथेति सर्वत्र सम्बध्यते । तानि सुरेषु 1 

तानि दयरल्ादीनि। सुरेषु देवेषु । न्यधा इत्यत्रानुवर्वते ॥ 

अथ भगवसियाया जोकमाुः परादुमावमाद-- 

जगदी भवत्परा तदानीं कमनीया कमखा बभूव देवी । 
अभमरामवरोक्य यां विरोरः सकरोऽपि स्पृदयाम्बभूव रोकः ॥ ३ ॥ 

जम्ीडशेति ॥ दे नगदी तदानीं मदत्परा देवी कमत बमूब ॥ 

जगदीश्च जगतां लोकानामीञ्च रक्षक] तदानी तस्िन्नवसरे 1 मवसरा 

भवाद् परः प्रपानमूतो यस्याः सा। भगवस्यतुरक्तेत्यथैः] कमरा श्रीः । 

चमूव समुद्रादाविरमूत्। कमरुदेव्याः सकरसीमन्तिनीजनेभ्योऽप्यतिस्चयमाह-- 
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सकटः यरि रोकः यां दिञेक्य विलोटः म्प याम्बमूव दनि! सकट; सर्वः } 

रोको जनः । यां कमलम्। विखेष्य दष्ट । विलोरम्तररमनिः। छटयाम्ब 

मू समपोऽमूत्। अव देतु.--फमनीया हनि, यमन्ापरिति च कम 
नीया अतीप रम्या ¡| कमनेत्यस्य किरोषणमेतत् । अमं निर्मटम्। सर्मा 

ययवसौष्ठवयुक्तामिर्यर्थ- । अस्य तु यामि्यनेन सम्बन्धः ॥ 

ददरः फमराय पीटमदादियाद-- 

त्वपि दत्तददे तदैव देव्य तरिददोद्रो मणिपीचिकं व्यतारीत् 1 
सकरोपहतामिपेचनीयेक्रैपयम्तां श्रुतिमीभिरम्यपिच्न् ॥ ४ ॥ 

त्वयीति तिदो तदा श्व देव्यै मणिपीविकां व्यतारीत् । विद 
शनद्रः देवेन्द्रः । तदा तस्मिन्नवसरे । एवकारेण काटपिरम्याभावो दित. । 

देन्य कमरायै । मणिपीठिकां रक्रमये रिदासनेम्। व्यतारीत् दघ 

यान्। पौठदाने देवमाद--चेमि दददे इनि। लयि ्रीवैकष्डे । 
दवददे दवमित हन्मनो यया तयै । देवीं मगवत्युरकह्दयामवदुष्ये 
व्यर्थः जय देव्या अमियेकमाह--कऋरषय. तां सररोपहतामिपैयनीयैः 
शुतिगीमि. अम्यिश्चन्निति | भ््पयः तापसाः। ता कमलाम्। ` सकलेष 

हतामिषेचनीयैः सरैः सरिदूमू्यादिभि. उपद्र; आभिवेचनीयैः अभिषेक 
साथनैरोपधकुम्मप्विवादिमि. । शरुतिगीर्ि. मनवै. । खम्यपिश्वन् अमिषे 

विदषु" ॥ 

देन्या जरक्ृरणमाट--- 

अभिपेकजलादुपातिष्ग्धत्वदपादगैभूपिताज्गव्टीम् 1 
मनिङ्ण्डलपीवचेलदासममुखेस्वाममरादयोऽन्वभूषन् ॥५॥ 

अभियेकजदेति 1 अमरादयः अमिपेकजलानुपातिमुन्धलदपद्गैः जवमूपि 

साङ्गव्छा तां मणिङुण्डलपीचेव्दारपयुद्चे यन्वमूयन् । जभरादय, देवादय । 
अभिवेकनकावुपातिगगधत्दपङ्ः अमिषेकनरस्य अमिपेकपशिरस्य सनु समन 
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न्तरमेव पतितुं शीरमेषामित्यमिपेकजखनुपातीनि तैः सुगेश्युन्दरैः तव॒ अपद्गैः 

कराक्षवीक्षणैः । एभिरेव वभूषिताधवहं जवमूषिता जलड्कृता अङ्गवही 

गातर्ता यस्यास्ताम्। मणिङुण्डख्पीतवेल्दारममुतैः मणिङण्डले मणि 

खचिते दुण्डले धीतयेरं पीताम्बरं हारा सुक्ादामानि तसमृतिभिः। ' अन्वमूषन् 

पादशः ॥ 

अथ कमरायां भगवद्रणोपक्रममह-- 

अरणस्लजमात्तभृङ्गनादं दधती सा $चछुम्ममन्दयाना । 
पदश्िन्जितभज्जुनू पुरा स्वां फलितव्रीरुविरासमासस्ाद ॥ ६ ॥ 

बरणस्जभिति ॥ सा लां करितनीरविलासम् आसपाद । सा कमल 

देवी । छां श्रीनारायणम् । कर्तव्रीरुविरसं करिता धृता व्री ल्जा विरसाश्च 

यस्सिन् कर्मणि त्था भवति तथा । आससाद प्राप । भगवन्तं वरयितुमाग 

च्छन्त्या देव्या स्वरूपमाह--जात्मृद्धनादा वरणस्जं दधती कुचकुम्ममन्द् 

याना पदरिच्चितमन्मुनृपुरा इति । जआत्तमृङ्गनादाम् आचः स्वीकृतो भृद्गनादः 

अरमरष्वनियया ताम्} स्वसौरमष्षटद्द्विरेफसङ्कुटामितयरथः। दधती बहन्नी । 
कुत्चऊुम्भमन्दयाना कुचकुम्भाम्यां कुचकर्शाभ्याम् । तद्धारेणेति यावत् । मन्द 

सेगविवजितं यानं गमनं यस्याः सा } पदिञ्चितमन्नुनूपुरा पदयोः चरण 

कमर्योः दिञ्जिते कूजती मन्जुनी मनेक नृ पुरे मज्गीरो यस्या. सा ॥ 

इदानीं भगवति देव्या वरणमारर्पणमाद-- 

मिसिदहिणादिसर्बदेवान् युणमाजोऽप्यविथुक्तदोयरेदाम् । 
अयरृरय सदैव सर्वरम्ये निहिता तस्यनयाऽपि दिन्यमारा ॥ ७ ॥ 

गिरिरिति ॥ अनया खयि अपिं दिव्यमाटा निदिता । अनया देया 
कमरया । ल्वस्यपि त्वय्येव । दिव्यमाला दिव्या दिव्यकुुमरचिता माला चएणस्क् 

निदिता अपिता! भगवनि माञाणे देतुमाद-सदा एष सर्वरम्ये इति। सदा सर्वदा । 
सर्वमये सवैः समस्तै्यैः रम्ये रमणीये । नैव च यदा कदाचिदपि मगवति रमणीय 
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ताया हानिरियेवकारेण दर्दित् । अवधारणा्थकेनापिदन्देन व्यवच्छेचानाह--गि 

दिष्ुहिणादिसर्वदेवान् गुणमाज अपरि अविमुक्तदोपरे शान् अवेमृदय इति । 
गिरिददुहिणादिस्देवान् गिरिद्ुदिणादीन् मदेधरपद्मासनप्रमृतीन् सर्वान् 
सकररान् देवा ¦ गुणान् भक्तवात्सस्यादीन् मञन्तीत्ति गुणमाज } अनेन षेरण 

मोग्यत्म दरिता। अपिर्विरोधे । अविमुक्तदोपलेखाम् अविगुक्ता अपरित्यक्ता 

दोपाणा ठेशा रवा वै्वान् ! कोमक्रोधादियददोपयुक्तानित्य्थं } अवयं 
विचा्े। एतच तसरित्यागे हठे ॥ 

मगवान् रक्ष्मदेवीं परिपदीतवानिर्याह-- 

उरसा तरसा ममानिथैना सुवनाना जननी मनन्यभावाम् 1 
त्वदुरोविकसत्तदीक्षणश्रीपरिदि्टया परिपष्टमास रिश्म् ॥ ८ ॥ 

उरसेति ॥ ष्वम् एना सुवनाना जननीं तरसा उरसा ममानिथ । 
एना पूर्वोक्ताम्। भुवनाना लोकानाम्। जननीं मातर रक््मीमगवतीम् 1 तरसा 

बरणमारा्पणारुपदमेव । उरसा वक्षसा । ममानिथ मानितवान् । भगवान् निन 

वक्षसि तस्या निवासमकरो दिवयथं । अत्र हेतु -अनन्यमावामिति । नान्यन् 

भावोऽनुरागो यस्यास्ताम्। र्ष्मीदेव्या माहात्यमाद--विश्च व्वदुरोविरस 

त्तदीक्षणश्रीपरिदटया परिपुषटमासे इति] विश्च भुवनम् } खदुरोषिरसतदीक्षणश्री 

पविषटया त्दुरति तवोरसि वक्षसि विरसन्त्या राजमानायास्न्या श्रीदेव्या 

हैकणभरिय कटाक्षदोमाया परदृ्टया परितो दृष्टा यर्वेण । पतेनेतयथं । परिप 

सर्व॑सम्पर्समृद्धिमत् । आस प्राप ॥ 

अथ वास्णी देव्युदमूद्िवयाद-- 

अतिमोहनगिश्रमा तदानीं मदयन्ती ख पारण निरागात् । 

तमसः पदयीमदापस्त्वमेनामतिप्तम्माननया महासुरेम्य, ॥ ९॥ 

अतिमोदनविन्नमेति | तदानीं बातमी निरागात् खघ ¡ तदान 
उस्मिलवसरे ! गर्मी गारणीदेदी । निरायानि्गैताऽम्त्। खल्विति शसिद्धौ 
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वारणीदेष्याः स्वरूपमाह--अतिमोहनवित्रमा मदयन्ती इति} अतिमोहनं 

विज्नमा अतीव मोहना मोहजनका विभ्रमा विरासा यस्याः सा} मदयन्ती मद 

कारिणी । भगवाप्तामदुरेम्यो दत्तवानित्याह--चम् एनामतिसम्माननया महां 

सुरेभ्यः अदाः इति। एनां वारणीम्] अतिसम्भाननया | अतीव सम्मानयन्नि 

व्यैः । महासुरेभ्यः महद्धयोऽसुरेभ्यः। अदाः दत्तवानसि ] नन्वेवंविधविभम 

शाखिनीं वारुणी कुतो न भगवान् स्वभक्तेभ्यो देतेभ्यो दत्तवानिति वेततत्राह-- 

तमसः पद्वीमिति । तमसः अज्ञानस्य पदवीं देतुमूताम् ॥ 

अथ भगवतो धन्वन्तर्ववतारमरृताविभविश्चाट-- 

तरणाम्बुदसुन्दरस्तदा स्वं नसु धन्वन्तरिरुच्थितोऽ्बुराशे; | 
अगतं करे बहन् कराभ्यापखिलार्ति हर मारूतालयेश ॥ १० ॥ 

तरुणाम्बुदसुन्दर इति ॥ तदा तवं ननु धन्वन्तरिः अग्बुरारोः 
उत्थितः । तदा तस्िन्नवसरे । नन्वित्यवधारणे । च्वेवयरथः । धन्वन्तरिः 
धन्वन्तरिस्वरूपः । उस्थितः उद्वतः । धन्वन्तरेः स्वरूपमाह--तरुणाम्बुदघुन्दरः 

कराभ्यां करु अमृतं बहन्निति। तस्णाग्बुदूुन्दरः तरुणाग्बुदवन्नूतनजर 

धरवत् सुन्दरो रम्यः । अनेन भगवतो धन्वन्तरेः सकलसन्तापनिवर्वकल्वं 

ध्यन्यते । कराभ्यां बाहुभ्याम्। करदो वुम्भे । अग्रतं पीयूषम् । वहन् 
दधानः मय प्राभैयते-- हे मारताल्येशच अखिकाति र इतिं 1 मारुतारयेशच 

शरगुस्वायुपुरमाथ धन्बन्तरिस्रूप । विलाति ममानन्यशरणस्यालिलं सम 

सतामसि बाद्ापाभ्यन्तस च पीडाम्) दर विनारुप ॥ 

इत्यश्ूतमथनदर्णनम् 

अ्टा्विदरददाकम्॥ 
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। श्यामामिति ॥ लं तदानीं तनु प्राप्तः असि। तदानीं तस्मिन्नव 
सरे । तरं शरीरम्। कामिनीरूपमिव्यर्थाहभ्यते । प्राः अङ्गीकृतवान् । कामि 

नीतनोः स्वह्पमाह---रुवा अपिं वयप्ता अपि इयामां तुद्गयुचमण्डरमङ्गु 

रमिति! स्वा कान्त्या । श्यामां इयामलम्। योवनमध्यस्याच 1 कान्त्या स्या 

मलाम् , वयसा योवनमष्यस्यश्चवर्थः। तुद्गकुधमण्डलमद्गुरां सुद्गेनादुत्रतेन 

कुचमण्डलेन स्तनमण्डलेन मङ्गुरामीषनप्राम्। एतच्च तनुमध्यमलादीनामष्युप 

रक्षणम्। अनेन मगवतः कामिनीरूपस्य जगन्मोहनतयक्तम्। कामिनीरुपं 

भगवन्तं ष्टवतामसुराणां वेष्टितमाह- स्वे पीयूषकुम्भकरं परिसुच्य प्रतिययुः 

इति) स्वै। अयुरा इति शेषः। पीयूषङुम्मकलह पीयूपकुम्मम् भरृतकुम्म 

मधिकृत्य क्रियमाणं करटम् । परिमुच्य परितस्त्यक्तवा । प्रतिययुः खत्समीं 

भा्ाः। अतर दतुं दर्शयति--तवदुरोजकुम्भे वृष्णाकुखाः इति । त्वदुरोजुम्भे 

तथ॒कामिनीरूपस्य उरोजे उरसिजाते कुम्भे करो । कुम्भसदृरे पयोधर 
इयथः । तृष्णाकुलखः चरष्णया अमिलापातिरयेन -आकुसः परशः । 

भगवदुरोजकुम्मस्य पीयूपकुम्मपिक्षया माधुर्यातिशयादिति भावः॥ 

कामिनीरूमो भगवान् हरििक्तिमङ्गया दैत्यानतीवासनि विमन्धा 
मकरोदिव्याह-- 

कात्वं मृगाक्षि विभेजस्र सधामिमामि- 
स्यारूढरागविवशनमियाचतोऽमून् । 

विश्वस्यते मयि कथं कुरराऽस्मि दैत्या 
इत्यारुपन्नपि युविशमितानतानीः ॥ ३॥ 

का स्वमिति। स्वम् अमून् इति आट्पन् अपरि सुषिश्वपितान् 

भततानीः।! त्वं कामिनीख्पः! अम् यहुयन्१ इति जनेन मकारेण) 

आख्यन् कथयन् ¡ अपिविरोषे। सुिशधितान् त्दानीन्तनसमरेमनिरीक्षण 

मन्दहयसादिभिः सुतरां सज्ञातदिश्वासान् । अतानीः कृतवानसि । आखप 

प्रकारमाह--है दैत्याः यं मयि विद्वश्यते इति। दैवाः अयुराः। कथ 
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केन प्रकरेण । विशम्यते] युप्मामिरिति दोष । ननु का क्तिस्वयि 

विश्वासे कृत इत्याशद्कायामाह--अद दुर्य असि इति। कुल्टा पुरी । 

प्रयिण सीमा सर्वासामपि पर्ण क्षणमद्ूगरेन तासु विधासस्ययुक्ततया 

सुतरा पुश्वरीषु विश्वासोऽनुपपन्न इति माव } मगवत एवमारपे हितु 

माद--इति अभियाचत इति इति अनेन प्रकरेण ! जभियाचत अमि 

येन याचमानान् । याचनकारमाह- दे ग्रगाक्षि लका, इमा सधा 

विमलस्व इति । मृगाक्षि कुरङ्गनयने । का कस्यासि] सुधाममृत विभजस्व 

विमज्यास्नभ्य देदि। ण्व याचने हेतुमाद-- आ्धरागविवशानिति
 । आरू 

टेन परा कोष्िपगतेन रमेण अनुरागेण विवरान् अवशयेतस ॥ 

भगवान् हरिदिवभ्योऽणत प्रदादिवयाह-- 

मोदात् खुधाकरयमेषु ददत्सु सा त्व 
दुधितं सम सह्यमिति वराणा । 

पद्क्तिममेदविनियेितदेवदेसया 

ठीरापिासगतिमि, मदा" सुधा ताम् ॥४॥ 

मोदादिति॥ सा लम् ण्णु मोदात् सुधाकरश ददसु इति 

हुवाणा पद्सिभभेदविमिवेधितदेवदेरया लीटाविरासगतिमि ता सधां 

समदा । सा क्पटकामिनीरूपा । एषु असुरेषु 1 मोदात् प्रमोदात् 1 सुषा 

कलशम् अगृतवुम्भम् । दद्सयु दचवत्ष॒॒सखु 1 इति अनेन प्रकरेण । 

हूवाणा कथयन्ती । पद्कतिममेदविनिवेधितदेवयैत्या पडते प्रभेदेन देवाना 

मेका पदक्तिरपरा अुराणामिति द्विषा विभज्य विनिवेशिता विदेषेण निवे 

तिता देवा दैव्या असुराश्च यया सा। रीलाविरासगतिभि दैत्यान् वश्च 

चहु रचितया तद्विषयया सीटया विरा्विरासचेम्ति गतिमि अमुराणां 

समीपे संघरणैश्च उपरक्षिता सती। ठा जरामरणदारिणीम् 1 सुधाममृतम् ॥ 

समदा सम्यगुक्तरूप यथा भवति तथा अदा दरवानसि। अयुरे्योऽ 

मृतदानस्य सर्वभ्य पोदानवदयु्ततया अथादैवेभ्यो ददवानिति रभ्यते । 
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इतीत्यनेन दरितमुक्तिमकारमाह--यूयं मम दुतं सहध्वमिति। दुरे 
यत् क्रियमाणं साध्वताघु वेत्यथ! सहध्वं क्नतुमर्हथ । इयधक्तिः थमं देवेभ्यः 

अमरतपरिवेषणेऽपि स्वसिन्नसुराणां माभूदविश्वास इति मलेस्यवगन्तम्यम् ॥ 

भगवान् वश्चनायोचतस्य स्वमान: रौरं क्क्रेणाय्ठिनदवितयाद-- 

अस्मास्ियं प्रणयिनीत्यहुरेषु तेषु 

जोषं स्थितेष्यथ समाप्य सुधां सुरेषु । 
त्वं भक्तलोकवश्चमो निजसूपमेत्य 

स्वमसिमर्परिपीतसुधं व्यलावी ॥ ५॥ 

अस्मास्िति ॥ त्वम् अथ सुधां सुरेषु समाप्य भक्तरोकवशगः 

निजख्यम् एत्य स्वर्भानु व्यलावी: । चं कामिनीरूपः } अथ अनन्तरम् 

सुधाम् अमृतम् । सुरेषु देवेषु ! समाप्य अवसरस्य | भक्तरोकवरागः 
भक्तरोकानां भक्तजनानाम् । देवानामिति यावत्। वश्षगः वशंगतः । निज \ 
रुपम् आसनो शूषम् । णय प्रप्य | स्व्मीलु॑स्व्मानुसंितमसुरम् । 
च्यक वीः चक्रेण शिरोऽच्छिनः । रिरद्ठेदने हेतुमाह--अर्भपरिपीतघुधमिति । 

अ यथा मवति तथा परीता सुधा अमृतं येन तम् । देवरिङ्खं धृव 
देवानां पङ्क्ति प्रविश्येति मावः। ननु कथमघुराः क्रामिनीविग्रहे भगवति 

स्वान् विहाय देवेभ्यः सुधापरिवेषणं कुर्वणि न श्चुव्धा बमूवुरित्याशङ्काया 

माह--तेयु अघुरेु इति जोषं स्थितेप्विति । तेपु भगवतः कृतिमविलस 

वश्चितेषु ] इति इति मला 1 जपं तप्णीम् । स्थितेषु अवस्थितेषु सश । * 

सननपकारमाह--इयमस्माञ्च प्रणयिनी इति । इयम् एवं विधरवण्यातिशय 

शारिनी | भणयिनी सानुरागा! जदो माग्यमस्माकमिति मलेस्यरभः ॥ 

अथ देवैः सह अघुरा अयुद्धबन्तेव्याह-- 

त्यक्तः सुधादरणयोग्यफरं परेषु 
दत्वा गते स्यि सुरैः खड ते व्यगृह्ठन् । 
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परेऽ मूर्छति रणे धरिदैत्यमाया- 
व्यामोहिते सुरगणे चमिष्ाविरासीः ॥६॥ 

त्वत्त इति ॥ ते खड त्यि परेषु चत. युभादरणयेग्यफ़लं द्वा 

गते सुरै. व्यगृहन् । ते अश्रा. ¡ खल्विति वथ! परेषु जणुरेु। त्तः 
भगवतः। युधाहरणयोग्यफटे सुधाटरणस्य पीयूपापहरणस्य योग्यमुचित्तम् । 

फर परिश्रमवैयरथयरूपम्। दत्वा प्रदाय! गते तिरोहिते सति। पैः 
देयैः । ग्यगृहन् करटं चक्रु तदा मगवान् हरिमिक्तानां परत्राणाय प्रहुरा 

सीदित्याह दृद माविरासी. इति । इट सुरगणे । आविरासी प्रदुरासीः । 

अत्र हैतुमाह--अथ घोरे रणे मूर्छति सुरगणे बटिदैत्यमायाप्यामोदिते इति । 

अथ अनन्तरम् । पोरे भयानके। रणे युदधे। मूर्छति परां कोरिगुपगत 

वति सति! सुरगणे देवसश्चये । वच्रयमायघ्यामोहिते बलिदैतयम्य वटि 

मामी दैत्ब्याुरस्य मायया व्यामोहिते विदोपेणासमन्तान्मोहिते सति) 

तानालाश्रयान् परिवादुमिति भवि" ॥ 

इदानीभयुराणां वधमाद-- 

त्वं कालनेमिमथ मारिपरुखान् जघन्थ 

शक्रो अथान यलिजम्भवखान् सपाफान् । 

शप्का्ेदुष्कसयपे नष्चौ च दते 
फेनेन नारदगिरा न्यस्णो रणं तमू ॥ ७॥ 

त्वमिति॥ अथ वं कालनेमि मालिदिखान् जघन्थ । कारे 

तनामानम् । मादिमुखान् मारिपरयृीन् । जघन्थ वानसि ! राक्र सपा 
कान् वङ्जिम्मवटान् जघान । सपाकान् परकेन तन्ना्ना असुरेण सहि 

तानू ¡ बरिजिम्भवरान् वरिनामानं जम्मामिधानं वर्यं चासुरम्] जयान 

हतबान्। लवं नमुचौ च फेनेन ठन नारदगिरा ते रणं न्यत्यः। लम् 

अन्तर्यामो भगवान् 1 नयुचौ तच्रान्नचघुरे । क्ले तर्ब सति। इन्दे 
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द्य्थाह्भ्यते) नारदगिरा ममवलेरितेन वहमणा प्रेषितस्य श्रीनारदस्य गिरा 

वाचा] तं प्रस्तुतम्) रणं युद्धम् । न्यतः निरुद्वानसि। ननु कृतो 

न दाश्चेण हतो नशुविरितिं वेक्राह--प्काददुष्करवये इति शयुप्केणर््िण 

च दुष्करः कठमशक्यो वधो यस्य तस्मिन् । पेनस्यानुमयालसकल्वादिति मावः ॥ 

अथ भगवान् भवानीपतिर्मगवतो वैकुण्ठस्य कामिनीरूपं दिदशुराजगा 

मेव्याह-- 

योपावपुदलुनमोहनमाहितं ते 
्रुस्वा धिलोकनह्तरहलवान् महेशः । 

भूतैस्समं गिरिजया च गतः पदं ते 
स्तुखाऽ्रवीदमिमतं तमथो तिरोधाः ॥ ८ ॥ 

योपावपुरिति ॥ भरेशः भूतैः गिर्निया च समते पदं गणः 

स्तुत्वा अमिमतमत्रवीत् ।] मेश. मगवान् भवानीपतिः। मृतैः प्रमयैः। 

गिरिजिया भवान्या । चकारः समुचये । समं सह । ते तथ । पदं स्थानम् । 

गत प्राप्तः] सुवा स्तुतिभि्त्वां प्रसाय । अमिमत्ममिल्पितम् । आगमन 

प्रयोजनमिद्य्थ, | अब्रवीत् कथयामास । भिरीशम्य भगवस्यदपरा्तदेठुमाद-- 

जहिं ते योषावपुः श्रुता विलोकनकुतृहस्वान् इति । आहितं भृतम् । 

योपावपुः कामिनीरूपम् ] श्रुला आकण्यं | विरोकनुतूहर्वान् विरोकने तस्य 

दीने कुतूहख्वान् सफौतुक. ! विरोकनकुतूहरे कारणमाह--दनुजमोहन 

मिति) दनुजाना दानवानां मोहनं मोहजनकम्। अथो लं तिरोधाः। 

अथो अनन्तरम् । तिरोधा. तिरोहितोऽमूः । महेशरामिरपितपूरणायेति भावः॥ 

मगवाननङ्ग रिपुरपि भगवतो हरेः कामिनीख्पं दृष्ट पिमोहमपित्याद- 

आरामसीमनि च कन्दुकपातरीखा- 
सेलायमाननयनां कमनी मनोज्ञाम् । 
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खामेप वीक्ष्य परिगरुद्मनां मनोभू- 
वेपादनद्करिषुरद्ध समारिखिन्न ॥९॥ 

आरामसीमनीत्ि ॥ अङ्ग अनङ्भसिु एष कमनी घामारामसीमनि 

मक्ष्य मनोमूवेगात् समारिषिद् } अङ्गेति सम्बोधने! भगवनिति रोष । 
अनङ्गस्य कामस्य रिपुरन्तक } कामान्तकोऽपीव्यर्भं } एप गिरीरा । 
कमनी कामिनीरूपपरम्। आरामसीमनि उानकदेशे वीस्य दृष्ट । मनोभू 
वेगात् कामवेगाद् । समाङ्िङ्ग आरिङ्धितवेान् } भगवन्मायामोहित सत्तिति 

भाव ! पतद्क्षयति--शभवन्मायां नैव जियुवनपते मोहयति कम्" इति । 
गवते फामिनीरूपम्यातीव कामोदीपकल्व दर्शयन् स्वरूपमाट--कन्दुक 

घातरीरखायोरायमाननयना मनोना विगल्द्रसना च इषि । बन्दुक 

धातरीसालोटायमाननयनां कन्दुकषातलीलया कन्दुफषातनूपथा टील्या 

विहारेण रोरायमाने अतीव चञ्चले नयने नेत्रामयुजे यस्यास्ताम् । मनो 

ज्ञा रूपरायण्यनवयौवनादिभिरतीव हदयटारिणीम् } विगरुद्रसना विगरत् मारु 

तापहतं॑षसर्न॒दुकूं यम्याप्ताम् } दशटिविभ्रमणरूपरयेण्यादिमििवक्षतया च 

अतीव कामोीपनकारिणीमिरय्ष । दृिविभ्नादिप्वेकैकमपि भन्मथोन्माद् 
कारणं भयति क्षि पुनम्तेषु सद्वातेनैरगावम्थितेव्विति भाव ॥ 

भृगवन्मायामोटितस्य गिरीदास्य परमार्थयोधोदयपरकारमाद -- 

भूयोऽपि शदततीषुपधाव्य देगे 

वीर्यप्रमोष् प्िक्मत्परमायमोधः । 
चन्मानितस्तमे मदय्ययुपाच देव्यै 

तताच्छम्त्यमय वाननिरेलनाध ॥ १०॥ 

भूयोपीति॥ देव ॒द्िदुनरनी भूय॒ अपि उपधाव्य वीर्यभमोक्षविक 
सस्परमथियोय तन्मानित देव्य तव मदृत्युवाच । देव गिरीश । विद्रत 

वनीं भगवतो गिर्दशम्य युगन्तरादासानं मोचयित्वा धावमानाम् । त्वामिति 
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शेष । उपधाव्य अनुधावन छत्व । वीर्मभमोकषविकसदरमार्थमोथ वीर्य्य 

रेतस प्रगोक्षेण स्स्रटनेन विकसन् प्रकारमान परमार्थयोभ परमार्थस्य 
वस्तुत्वस्य बोधो ज्ञान यस्य स | व्वन्भानित ल्या मामित | मिसिर 

प्पञ्चसम्मोहननिपुणया मायया मोहितोऽपि तस्या विमुक्त इति बहुमत इयप्र । 

देव्यै भवान्यै । तव श्रीवैङ्ष्डस्य । महत्व माहात्यम् । उवाच कथया 
माक्त] अथ प्रर्थयते--हे वातनिकेतनाथ तततादश त्वम् अव इति । 

बातनिकेतनाथ गुरवायुपुरनाथ । तत्तादश॒तचादड्माहास्म्यातिदययुक्त दप्य्थ । 

जव मामनन्यदारण त्नाय्व ॥ 

इति देवानामग्तोपरन्धिभरकारवणन मोष्टिनीदश॑नेन शिवस्य धेवचयुतिवर्णन श्च 

पएकोनत्रिशद्शकम् ॥ 

तरिशदश्स्म् 1 

जथ भगवतो चामनावतार वर्णपिष्यन्नादौ तसूर्वरङ्गमूत मटाबर्चिरितर 

परप्तोति-- 

शक्रेण सयति हतोऽपि वकिमेदासा 
शुक्रेण जीगितितसुः क्रतुवर्धितोष्मा ) 

मिक्रन्तिमाम् मथनिलीनसुरा तिरोकीं 
चक्रे वो स॒ तय चक्रषुखादभीतः ॥१॥ 

शक्रोणेति 1 अलि विखोकीं भयनिरीनसुरा चके तयाणा लोकाना 
समादारखिरोकी ताम् ] भयनिटीनयुरा भयेन निरीनास्तियेदिता खरा यम्या 

तामू। च्रे तवान्] मनु कथमिन्द्रेण हतो बरिरेवमकरोदिष्यशङ्कामां 

माह--सयत्ि शकेण हत अपि शुक्रेण जीविततनु इति । सयति युद्धे। 
‰ ०६ 
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शक्रेण इृ्रेण | दतः विर्दिसितः। अपिर्विरोधे । . शुक्रेण असुराचर्िण 
उद्चनसा। जओीविततनुः जीविता अग्रतसञ्नीदिन्या सजीवा छता ॒तनुद्दरीर 
यस्य सः। ननु किम सुोदकारी बिष्धप्रेण प्रयुजीवितः, नचाघ्ुर 

पपातादिति वक्तं सवयम्, अम्मादीनामप्रलुलीवनादिल्श्यवामाद-- 

महामा इनि । महामनस्कतयेयर्थः । ननु कथमिन््रात् पराजितो वर्ट्दिवान् 

पीडयितुं समर्भोऽमूद्रिति चेतत्राह--विक्रान्तिमानिति ) विक्रान्तिः परक्रमोऽ 
स्यास्तीति विक्रान्तिमान् । मनु कथमयं विक्रान्तिमानमूदिति चैतल्ाद-- 

करतुवरथितोप्मा इनि। क्रतुना विधजिदाख्येन वर्धितः उष्मा तेजो यस्य 

सः] ननु कथं गवत; स्वमक्तजनमयनिवतके सत्यपि युदर्शने देवन् 

य्िरषीडयदिवयाशद्कायामाह-- सः तव चक्रमुखात् अभीतः इति। सः थरिः। 

चक्युखात् चक्रप्य सुदर्थनस्य सुखाच्। धाराया इयथः । अभीत; अ्र्तः। 

्रहमदुचंश्यलवादिति मामः ॥ 

अदितिरा्तान्. स्वुतानवरोक्य काश्यपोपदेदात् मगवन्तं विष्युमाररपे 

स्याट-- 

पत्रातिद्ेनपशाददितिरपिपष्णा 
तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना] 

त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं 
सा द्वदशादमचस्त्रयि भक्तिपूर्णा ॥२॥ 

पतरार्तीति ॥ अदितिः निजपर्दि तं कादयपं दारणं प्रपन्ना | 
अदितिर्दैवजननी । निजपत्िम् जासनो भर्तीरम् । नं प्रसिद्धम्। कादयपं 

काश्यपनामान प्रजापतिम्} छरणं रक्षितारम् । प्रपन्ना पराता! अल 

दतुमाह--पतािदसंनवसान् िवव्णा इति । पुत्रतदरशनवशत् पुर्न 
पीडा तस्या दर्जनबेशाद्यसेकनेन ! विषण्णा दुःखिता सती । सा त्थि 
भक्तिपू्णा तदुदितं पयोतरता्यं त्तूजनं दवाद्ाटम् अचरत् ¡ सा अदितिः । 

भक्तिपूर्णा भक्तया प्रेमरक्षणया पूर्णा पसिर्णहदया । तदुदितं तेन कादयपेने 



दृशकम्-३१] वामनयरिकवर्णनम् 1 २८२७ 

उदितसुपदिषटम् | पयोत्ताख्यं पयोततमित्याख्या नाम यस्य तत् | हीति 

प्रसिद्धौ । पयोव्रतमिति परसिद्धमिव्यथैः। अस्य स्वरूपं श्रीमद्भागवते द्रव्यम्] 

खसूजनं तव् पूजनमराषनम्। द्ादशाहमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अचरत् 
अन्वतिष्ठत् ॥ 

अदितेः पुरस्तात् मगवान् हिः प्रदुरासीदिव्याह-- 

तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरषुप्याः 
श्यामधतुर्थजवगु; स्वयमापिरासीः । 

नम्रां च तामिह भवत्तनयो मेयं 

गोप्यं मदीक्षणमिति भ्ररपन्नयासीः ॥ ३॥ 

तस्येति ॥ लवं स्वयं तस्य अवधौ अमुष्याः आविरासी; । स्वयमास्मनैव । 
तस्य प्योव्रतश्य } अवधौ अवसाने। अमुप्या. अदितेः । पुरस्तादिति रोषः 

आविरासरीः प्रदुरासीः। मवत आविमंवि दतु दर्दायति--लयि निरीनमतेः 
हति । निीनमतेः निरीना मित्रं रीना मतिरवुद्धिर्व्यास्तस्याः । भगव 
स्येकाम्रचिचताया- प्रमावादिव्यर्थ.] अदितेः पुरस्तात् प्रादर्मूतप्य भगवतः स्वरूप 

माट--स्यामः चनुद्जजवपु इति । श्यामः सजलजलधरश्यामटः 1 चतु्भूजयपु. 

चत्वारो जा बाहवो यम्य तचतुर्मुनम् , तादशं दपु शरीरं यम्य सः। एतच दरू 

चक्रादीनामप्युपरुक्षणम्। भगवनो वरपदरानमाह--त्वं नप्र ताम् इति प्रखन् 

अयासीः च दति । नम्रां पादयो" पतिताम्। तामदितिम्। इति अनेन प्रफरिण । 

प्रुष् कथयन्! अयासी गिरोहितोऽम्ः । चकारः समुचये ¡] पथन 
प्रकारमाट--अहम्. इह भवन: भवेयम्, मदीषणं गोप्यमिनि 1 इह अव । 

भव्तनयः भवत्यास्तनयः पुवः! मदीक्षण मद्वन् । मोप्यं गृहनीयम् ॥ 

अथ॒ भगवतो वामनावतारमाट-- 

त्यं फाश्यपे तपमि मन्निदधत्तशानीं 

प्राप्तोऽपि गर्मेमदितेः प्रणुतो पिधा] 
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{प्रात च प्रकर्टष्णयदिच्यल्प 
सा दाद्कीभरयणपुण्यदिने भगन्तम् ॥४॥ 

स्मिति च तदानीम् अदिते गर्म पराप्त जमि। तद्रानीम् जदि 
तये वद् प्रदाय तितेधनादनन्तरम् । अद्विते देवपातु | गरभुद्रम् । प्राप्त 

प्रविष्ट | अद्वितगीर्पवेदप्रकारमाह--फादयप तपति सनिदधत् इति ] 

काश्यपे कश्यपसन्बन्थिनि। तपमि तपु सम्भूते वीर्ये । सन्निदधत् म्बागेन 

प्रविष्ट  कद्यपेनादरितौ वीरयम्य निपेकादिनि माव | मगवन्तमद्वितेगेभम्थ 

विन्नाय तन्ना वुष्टवेत्याट- विधाना प्रणुत इति ! विधात्रा व्रह्नणा । प्रणुत 

म्तुत । सीति लमिति चाल्तापि सम्बध्यते । भगवतो वमनरमरजनमकाट 
माह--सा द्वादशीश्रवणपुण्यद्विने भवन्त प्रासूत च इति। सा अदिति । 

द्वादीश्रवणपुष्यदिने द्वादीश्रवणाया श्रवणद्राद्स्या पुण्ये यमे दिनै जटनि। 

प्रासूत भ्रमूतवती । चकार समुचये । अद्रिघ्या परमूतम्य मवत भ्वश्स 
माट--प्रकरमैप्णवदिव्यल्पमिति 1 प्रकट म्ुटकामान वैष्णप पिप्ुपतबन्षि 

द्िव्यमटौिंक रूष दाह्चक्रगदापद्मकिरीरमक्रफगडरश्रीवत्मयौम्तुमवनेमारा 

पीतास्बरकाश्चीनूपुराद्रिक यम्य तम्॥ 

इदानी भगपानाप्मनो च्पमुपमहप्य वडुच्प धृतवानिव्याट-- 

परण्याश्म तमभिर््षनि पुष्परेप 
रपा सुरगणे ततृ मैषोपे । 

चध्याञ्जछि जय जयेति नुत; पित्रभ्ां 

त्य तन्कणे पडटुतम् बटस्पमाधाः ॥ ५॥ 

पण्याश्रममिति ॥ त्र ॒तस्णे दुरणे इतनूर्यवाषे त पु्याश्रम पुष्य 
वरये अभिवर्षति पिवृम्बामरजलि वध्या इति नुत॒पटुतम वङ््पमाधा । 
तलक जातमात्र श ! सयुणये देवसश्चये। हृननुर्यधोपे कतम्तूर्धधापो 

वाचयोषो येन तस्मिन् | पुण्याम पुण्याश्रमम्। पुप्प पुप्परणिमि । 
अमिवर्पनि अमितो वनि । पितृभ्याम् मानना षिवा च} दनि जनेन 
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प्रकारेण । नुतः स्वुतः। धटुतममतिशयेन निपुणम् । वबडल्पं वयोः 

सूपमाकारम्। आधाः प्राप्तोऽसीवयर्थः। स्तुतिमकारमाह--जय जय इति । 

देवानां पुप्पवर्पविधानादिदेतुमाह--दर्पाकुले इति । दपण भगवदवेतारजनित 

सन्तोषातिशयेन आङे प्रवय ॥ 

अथ ˆभगवानवतारकार्वसम्पादनाय बिग प्रति प्रतप्य इत्याह-- 

तावत् प्रजापतिषुसैरुपनीय मौनज्जी- 
दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरव्यमानः । 

देदीप्यमानवपुरीश्च छृताभरिकाय- 
स्तं प्रास्थिथा पलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् ॥ ६ ॥ 

तावदिति।॥ देश्य सं प्रकृताश्वमेधं वरिम प्रास्थियाः। ई 
जगद्रषषक । लवं श्रीवामनख्यः । श्रकृताश्वमेषं ब्रारन्याश्चमेधयागम् [ धरि 

गृहं वरेर्महाबलेगहं भवनम्] अश्वभेषशलामियर्थः। प्रास्थिथा; प्रस्थि 
तवानसि | भगवतो याचकावस्थानुखूपमाश्रमपर्मिहमाह-- तावत् प्रजापति 
सुखेः उपनीय मौज्ीदण्डाजिनाष्वलयाद्विभिः अर्च्यमानः इति । तावत् वरूप 

प्राप्यनन्तरम् 1 प्रजापतिमुखैः काद्यपप्रमृतिभिः। अथवा ब्रह्ादरिमिः ] उप 

नीय उपनयनङृत्यं॑प्रिममाप्य। मौद्ीदण्डाजिनाक्षवख्यादिमिः। मौञ्जी 
मखा दण्डः आपादः यनिनं इष्णाजिनम् अक्षपल्यः अक्षमाला एव 

मादिभिः। अर्च्यमानः आराध्यमानः | अव सविता तस्य गायन्तीमुपदिदेदा, 

चृदस्यति्ोपवीतं, पिता भौजी, मूमिः छृष्णामिनं, सोमो दण्डम् , भरितः 
कौपीने, चौ छतर, रमा कमण्डलुं, सक्तपयो दमान् , सरस्वव्यक्षमारा, यक्षराजो 

भिक्षापात्रे, भवानी भिक्षां च ददादिसयनुसन्धेयम् ! भगवतो वामनस्य वश्मि 

तीनां वहुमानकारणं तेजोविरोपमाह--देदीप्यमानवपु. इति । देवीप्य मानमति 

छयेन दीप्यमाने वपुः शरीरं यम्य सः 1 मगवत्त उपनीतम्यावदय कर्तव्यानुषठान 
माह--एताभिकाये इति } कृतमनुष्ितम् अमिका्यं समिदाधानक््म॒येन॒ सः ॥ 

मगवतो वामनस्य गमनप्रकारमाद-- 
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मत्रेण माविमदिमोचितमौख श्रा 
रव्याश्ण्यतेत धरणीं चलयन्नेयानीः । 

छत परेप्सतिरणार्धमिवरारधानो 

दण्ड च दानचजनेप्िय सन्निधातुम् ॥ ७॥ 

गतिणे्ति ॥ ख गतिम धरणी चलयन् ठत्न दण्ड च` आदभान 
यासी । त्व श्रीयामनरूप ! गवेण शरीरेण । धरणीं मूमिम्। चलयन्, 
कम्पयन्] आद्धान वहन् । अयासी' गतवामसि! गातमुखेक्षते--मार् 
भाविप्रहिमोचितमौरव व्याटृण्वता इव इति रार् परम् } भाविनि भविप्यत 

मष्ि्न रि्रूपष्य उचितमनुरूपम गौरव गुरुत्वम् । व्यादरण्वता भ्रफाशयता। 

इवेति सर्वतत॒सम्मावनायाम्] धरणीचारनमतोयक्षानिमितमित्यनुसन्धेयम् } 

छत्रपारणमयोजनमुयेक्षते--परोप्मतिरणार्थमिव इति । प्रेषा दतयामामूष्मण 

यराक्रमख्पस्य तिरण्रै वारणान् । दृण्डयारणोपयोगदुलरेभते--दानवननेषु 

सन्निधातुपिव इति। दानवजनेषु असुरेषु । सतिधात॒ सयोजयितुम् । अत्र 
दण्डदोव्दोपा्तयोरापाददण्डनयोरमेदाध्यवसाय ॥ 

वरिगरद प्राप्तस्य भगवतो वामनम्य तेजसा शक्रादयो सुनय परामता 

यमबुरियाद-- 

ता नमैदोच्तस्तटे हयमेधाय 
मसेदुपि त्यि रुचा तय रश्टन्रं । 

मावान् पिमेष दहनो सु मनलुमागे 
योगी नु कोऽयमिति युक्रयुखैर्थडे ॥८॥ 

तामित्ति॥ खयि नमदोरतटे ता टयमेषदारामसेदुषि शुक 
मुक इति शशङ्के! त्यपि श्रीवामने। नमदोत्तदते नदाया नर्मदान्या 

उ्रतटे उदरीच्ये तीरे! ता प्रसिद्धाम्। समन्तसामम्रीपरिपर्ाित्यं । टयमेध 

चालमधमेषशाराम्। आसेदुषि प्राप्ति । क्यु धक्युमिममृतिमि 1 

इति यनेन प्रसरेण} दाग चरितम्) शद्यपरसरमाट--ण्य माभ्यान् 
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किं दहनः नु योगी सनछछुमारः नु, अयं काः इति। एषः आगच्छन् । 

मास्वान् सूर्यः। किमिति वितर्के! दहनः" भगवानभिः] न्धिति विते! 

एवमुत्तरत्रापि । योगी महामुनिः। सनक्कुमार्ः तदास्यया प्रसिद्धः। भयं 

पुरस्तात् दश्यमानः। कः कीटयः । शङ्कादेतुमाह--तव स्ना रुदधनेतैः इति । 
रुचा तेजका। श्डनेतरैः भतिहतचक्षु्िः । अलायमर्थः--शुक्रदयो मुनयः 

प्रथम कमपि तेजसो शरि दृष किमयमागच्छति, सु; इति शशङ्किरे । पश्ात् 

परूपाकृति पदयन्तः किमयं हव्यवाहनो , ूर्विमानिति च] अनन्तरं मौ्ी 

वण्डाजिनाक्षवख्यादिकमाछोक्य अपि नामाऽयं भगवान् सनदछुमारः इति च 

तकयामासुरिति ॥ 

अथ वरि्भिगवते वामनायातिध्यमकरोदिव्याद-- 

आनीतमाञ्च भृयुमिर्महसाऽभिमूतै- 
स्त्वां रम्यरूपमसुरः पुरुकाग्रताङ्गः 1 

भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ 
तत्तोयमन्वत मूधेनि तीर्थतीर्थम् ॥९॥ 

आनीतमिति 1 असुरः स्गुभिः आयु आनीतं लां समेत्य भक्त्या 

पुख्कताङ्गः पादौ परिणि्य तत् तोयं जनु मूर्भनि अधृत] असुरः 
बटिः। भृगुभिः मा्गवैः] ज्यु सटिति। आनीतम् प्रयुदधम्य सादर 

मित इतो भगवानिलुक्तवा बविनिकरटं नीतमि्यथैः। त्वां श्रीवामनम्। 

समेव्य उपगम्य । पुटकादृताङ्गः पुख्कैः रोमाैरावृतं व्याप्षद्गं शरीरं 
यम्य सः! एतच्च विंदोपणं भक्त्यनुमावप्रदश्चनपरम् । अनेन चेविधात्तिथियम 

जनितहर्षातिदायोऽपि ष्वन्यते । पादौ भगवतश्वरणपहनने । परिणिभ्य 

्रकनाल्य । तत् तोये भगवतः षरादतीरथम्। अनु प्शयात् । सूर्मि शिरसि ! 
अभूत धृतवानमूत् । भगवयादरीर्थस्य मृधि बने देतुः --रीर्यतीर्भमिति। तीर्था 

नां मोधकानामपि तीर्थं शोधकम्{ सप्रनोधकमिव्वर्थः { मगवतस्तेजो 
विद्ेपेण तथाऽ्वममादिति मावः। मृगुमिः साद्रमानयने रतुमाह--मदसा 
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अमिभूतैः इति ¦ महसः शीवामनप्य तेनसा । अमिमूतैः अषतेन्कैः। अछ 
रस्य भकतिदेवुमाह--रम्यरूपमिनि । रम्यं रमणीयं सूपमा्ृतिर्ध्य तम् । रूप 
दर्खनेनासामान्योऽयं वट्र्तयवगमाद्विति मावः | वलर्मगवलादपर्षारनायर्दता 
माह-- सुती इति) युङ्घती कनपुष्यसश्चयः ॥ 

ननु कथमसुरोऽयमङवपुष्युरापं भगवत्पादोदकस्य मूर वहन रेमे 

इत्याशङ्कायामाद--- 

्रह्ादवंशनतया कत॒मिर्धिजेषु 
धिश्वामतो डु तदिदं दितिजोपि रठेभे। 

यत्ते पदाम्बु गिरिशस्य िरोभिलारयं 
सत्वं विमो गुरुपुरारय पारयेथाः ॥ १०॥ 

्रह्ादव॑श्रजतयेति | अत्र बरिरितयध्यार्तभ्यम् । दितिजः अपि रि, 
्रहमादरवंशजतया क्रतुमिः द्विजेषु विश्वासः नु तत् श्दं केमे। दितिजः 
अघुरः ¡ समररविरेये। प्रहादवं्चजतया भगवदरक्तोत्तसपरह्यदान्वयोतन्नलात् 
करतुभिः यजैः ! द्विजेषु त्रामणेषु । विधसतः विधासात् । सत्सङ्ादिति यपत् | 
न्विति धितर्यै। सभ्य सर्वत सम्बन्ध. । अथवा निश्वये । एमिल््िभिः समुदि 
दहठभिरिति निधितमिवय्. ) तत् ज्तसुक्दुरापम् ) इदं मगवयादोद् 
कस्य मूर्धि वहनम् । केम लब्धवान् । तथाविधं तस्य माहास्यमिद्ाह-- 

यत् ते पदाम्बु शिरशि्य दिरोभिलल्यम् इति) यत् यस्मात् तै सवं 
श्ीनारायणस्य । पदाम्बु पादतीर्थम्। गिरदिस्य मगवतो भवानीपतेः! दिरो 
मिकाल्यं सर्वदा भरौ सर्नीयप्! अयमाशचय.--भगवान् भवानीपतिः 
सर्वदा मगवतीं गङ्गा मूधा सख्यति, साच भगवतो दरः पादोदक 
मेवेति जथ प्रर्थयते--हे विमो गुष्पुरारुप स स्वं पारयेथाः इति । विभो 
पर्णं । गुस्पुरारुय गुरुवायुुरनाथ । सः भक्तानुहार्भ द्वीकृतवामन विरहः } 
पाख्येधा; मामनन्यक्चरणं संरक्ष ॥ 

ददि वासनचरिते सश्शावटेरािष्यदणंन 

विदद् ॥ 
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` ! -एकत्रिशदशकम् ॥ णर, 1" ^ 
पतक + ॥; 

अश बरिर्भगवते (वामनायाभिरुपरित प्रदाः परतिजन्न इत्याद-- 

श्ीस्या दैत्यस्तव तलुमहरक्षणात् सं्धथाऽपि 
त्वामाराध्यन्नजित रचयन्नज्जिर्धि ' सञ्जिगाद । 

मन्तः रि ते समभिरपितं विप्षठने बद् घ्वं 
वित्तं भक्तं मवनमयनीं वाऽपि सर्वं प्रदास्ये ॥१॥ 

प्रीत्येति ॥ दहे अभित दैत्य तव तनुमदम्षणत् सर्वथा अपि 
त्वामाराध्यन् जज्ञि रचयन् सज्ञगाद । अनितृ विष्णो । दैत्य. बहिः 1 
तव श्रीवामनरूपत्य। तनुम गेकषणात् तनोर्दिव्यमङ्गरविग्रदस्य मदसस्तेज 
सथ्य प्रषणादलोफनाद्धतो. । परस्या सन्तोषेण स्या सर्वप्रकारेण । स्वागत 
वचनादिनेवय्थ 1 अपिस्समुदये । त्वामाराध्यन्. तदाराधनं कुर्वन् । अञ्जि 

प्रणामाञ्जलिम्] स्यन् विरचयन् । सञ्जगाद सम्यवर् मक्तिविनयादिपुरम्तरं 
अगाद अकथयत् । कथनभकारमाह--हे किपदूनौ ते मत्त सप्रमिरपितं 

किम्, ल वद् इति। विभरसूनो ब्राहणयुता बटुरिद्गद्शनत् सुनुब्रह 

णम्। ते तव सममिरपितं अभीष्टं वस्तु । फ कीटदाम् { वद कथय। 

छथ अभिपितं स्वयमुसक्ष्याह-- वित्तं॑भक्तं मवनम् अवनीं वा सर्वमपि 

प्रदास्ये इति। विच धनम् | भक्ते मृष्ात्नम् । मवनं गृहम्| अवनीं 

भूमिम् या इति सर्र सम्बध्यते । सर्वै वितादिसमस्तम्। वा इलयत्रापि 

सम्बध्यते! यपिद्न्द समन्वये] यदिसरवमप्यमिरपितं तर्हिं तच् समस्त 
मवीर्य.। प्रदास्ये दाम्यामि॥ ` 

भगवतो यावनप्रकारमाट-- 

तामक्षीणां बरिगिरयुपारण्यं कारुण्यपू्णोऽ 
प्यस्योत्सेक श्रमयितुमनां ईत्यपंय प्रशंसन् । 
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भूमि पाद््रयपरिभितां प्राथैयामामिथ च 
मुर देहीति तु निगदिते कस्य हास्य नवा स्याद् ॥ 2 ॥ 

तामिति"।। घम् अक्षीणा ता यरिगिरम् उपाकरणं कारप्वपूर्य जपि 
दैत्यवद् प्रशसन् पादत्रयपग्मिता मूमि प्र्थवामासिथ) त्व श्रीवामन । 

क्षीणा न॒ भवतीव्यक्षीणा ताम् । अजगदीशरत्वल्यापयिवीप्रिदय्थं । वरिगिर 

मलेर्मिर वाचम्) उपाकरण श्रुता । कार्गयपूर्ण  कार्ण्येन दगया पूर्णं ) 

बटेमैक्त्यतिशवावगमादिति भाव । अपिर । दैव्वश दैत्यानामदुशणा 

वद्य कुरम्। प्रशसन् स्तुवन्) षाद्र्रयपरिमितां पादरत्येण परिमितम् । 

मूं एथिवीम्। प्रार्थयामाल्थि प्रायितवानमि। ननु मगवान् स्वभक्त 

अलिमथिगम्य तस्मिन् कारु्यमूे््ि किमिति प्रैलोवयमपटु मूमि प्रा्मि 
तवानिप्याराङ्कायामाहे-तम्य उत्सेक दामयितुमना इति। तम्यमले । 

इत्येक जगदीश्वरत्वामिमाननिन्धन गर्थम्। शमयितुमना शमयितु नागपितु 

मभिटषन् | एशधपभरशेन तस्वोसेक नाशयितुममिसधायेव्य्थं । ननु यथेव 

तहिं स्थे प्रदास्ये इति तेन प्रतिज्ञतिऽपि दुत केवर पादत्रयपरिमिता 
मू प्राधितवानिति चे्राद- सर्वं देहि इति निगदिते तु कम्यवा हा 

नस्यादिति स्मृ समस्तम् । देटि प्रवच्छ। इति अनेन प्रकारण । 
निगदति उक्ते) तुविजञेषे। विङोषमाद-- कम्प वाराम्यन म्यादिति। 

हास्य परिदासयोम्यम् । अयमं --यदि मगवान् वामनो वले प्रतिजानु 
रोधेन संप देटीति कथयति, तिं टते बदोरम्य दुरद्रोति भगवद्र 
सर्वेषा हास्५ स्यात्, अत केवर पादत्रयपरिमिता मूमि प्रार्थितवानिति॥ 

पादलयपरिमितां भूमि प्रार्भयति मगवति वामने वरिमगवन्तमाचि 
क्षिप इस्माद-- 

विश मा तिपदमिह रिं याचसे ालिशस्स 
सर्वौ भूमिं वृणु किमयुनेत्यालपचा स द्प्यन् 

यस्मादर्पास्िपदपरिपू्त्यक्षम क्ेपमादान् 
यन्ध्वाप्ापगमदतदरयेऽपि गाढोपशान्त्यै ॥३॥ 

1 
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धिशेशमित्ि॥ सः लाम् इति जाद्पत् । सः वरिः। त्वा 
श्रीवामनम् । इति अनेन प्रकारेण । आख्पत् उक्तवान्। आलपप्रकार 

माह-- चं वाटिशः सर्वा मूर इणु, अमुना किमिति! बाः मूर्खः । 

भ्ानरहित इत्यर्थः \ असीसयत्राध्याहर्तन्यम् । सर्य निखिलम् । वृणु प्रार्थय 1 
अघुना पादत्रयमात्रपरिमितेन भूखण्डेन। किम् फं प्रयोजनमित्यर्थः] याकि 

शोऽसीदयुक्तौ दद ददीयत्नाह--लं किं मामिह त्रिपदं याचसे इति| 

किं क्रिमिति। मामतिवदान्यं माम्। इह मूमौ त्रिपदं केवरं, पादतयपरि 
मितं मूप्रदेशम् । याचसे प्रार्थयसे । नन्वपिकमार्थनायां प्ा्ितस्यापणे ल 

महाक्त इत्याकाइक्षायामाह---विधेशमिति । विधानां रोकानामीशमधिपतिम् । 

यतस्तं विधेशवरमतिवदान्यं मां केवरं पादत्नयपरिमितं भूखण्डं, याचसे अतो 

वाशि इति निश्विनोमीवयर्थः । वखेरेवं भगवदाक्ेपेदेतुमाह--दप्यन्निति । 
दृप्यन् सदर्पः । दषाः खल्वासानं निर्पमं मन्यमान; सर्वानप्याक्िप 

न्तीति भावः) जस्य दस्य फटमाह--जसौ यस्मात् दर्पात् तिपदपरि 
पूक्षमः क्षेपवादान् बन्धं च अतद्ः अपि अगमदिति। अतौ वरि: । 

तिपदपरिपूरयक्षमः तिपद्स्य पादत्रयपरिमितस्य भूखण्डस्य परिपू्तौ परिपूर्णा 
पणे अक्षमः अशक्तः सन्] केपवादान् तार्तीयीकं दिदा' मम पदं फिन्. 
विधेश्वरोऽतिः इति वक्ष्यमाणप्रकारानाक्षेपान्] बन्धं प्दावन्धनं "ग्रै 
न्धं परतगपतिनाः इति वक्ष्यमाणप्रकारम् । चकारः समुचये । अतददः 

तयोः केपयाद्बन्धनयेोरहय योग्यो न भवतीत्यतदर्हः । अगिर्विरोषे। विरोधं 
परिदरनाद--गादोपशन्तै इति] गारमुपदान्तिर्विपयविरक्तिस्तदर्थम् । सम्य 
ग्विपयविरक्तिमापाच स्वस्मिन् मनः समराधानायेव्य्थः | एवश्चास्य बन्धनादिक 

मनुग्रहरूपेण परिणतमिति मन्तव्यम् ॥ ४ 

अथ भगवदमिलपितार्पणायोदयतं वस्ुशना; प्रतिपिद्धवानिव्याद-- 

प्ाद््य्या यदि न दितो विनापि. तये 
दिष्युक्तेऽस्मिन् चरए्दं भवते दातुकामेऽ्य तोयम्! 
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दैर्याचाभैस्तय खलु परीकषाधिनः ब्रेएणाप् ६ , 
भामा देय दसियमिति व्यक्तमेयागुभापे ॥४॥ 

पाद्ययेति । दै्याचा्ै तम् इति व्यक्तमेव यायमाषे | दैत्याचार्थ 

उद्ना । त वरिम्। दति अनेन प्रकारेण 1 व्यक्तमेव श्ुटमेव । आब 

मपि यख्यातकान् । आभापणप्रकारमाह--मा मा देयमिति । सम्भ्रमान्मा 

मेति द्विरुक्ति । सर्वमवनाशशाक्षया च सम्भ्रम । अव देतु --अय दरि 

इति। अय हिखूप, धृतरा चरलैरोवयपाच्छियि द्राय दातुमुयत › टम्मा 

ननाम्यामिकपितस्य़ैण युक्तमित्य्थ । ननु कथ सुनेरदनसो भगवसतिकृरा 

चरणमिर्याशङ्कायामाद--तव प्रेरणात् खठ इति । तद्न्तर्यामिरूपेण त्वया 

प्रेरित इत्यं । खल्विखवधारणे । ननु किमर्भमेतव् प्रेरणमिति चेतत्राह-- 

परीक्षाधिन इति। बहधरमस्येप पएरीकितुमिरय्य । उद्नसत॒एवमामापण 

दठमाह--दे वरद अथ्तम्मिन् भवते तोय दातुकामे इति। वरद 

मकतामीण्यरमद 1 अनेन सम्बोधनेन धदेच्छित्यै विटितमलिरु दैत्य सिदवोऽसि" 

इ्यादिमा वक्ष्यमाण वरमदान सूचितम् । जथ अनन्तरम् । अस्मिन् चरौ 1 

सवते श्रीवामनरूपाय । तोय दानवारि । दातुकामे दातुममिरपति सति। 

नलु श्सवौ सुमि वृणु क्रिनमुनाः इल्युपदिशन्नपि यरि वुत केवर पादु 

त्रयपरिमिता थव दातुकामोऽमूदिति चेतताट--इति ञे इति) इति 

जनेन भरकारेण ¦ उक्ते कथिते श्रीवामनेनेति रोष । उक्तिमकारमाह-- 

यदि पाद्या न खदित वष्ट अपि न तुपयेव् इति } = पादलय्या 

पादूलयपरिमितया युवा] सुदित सन्तुष्ट । तर्दति देष । विषै । 

न तुप्येत् न वुषटो भविप्यति] उक्तशचैतत् श्रीमद्वागवते-- 'असन्तु्ोऽसङृरोका 

नाप्नोस्यपि संरेधर् । अकिनोऽपि सन्तुष्ट देते स्द्गविज्बर ॥' इति । 

एवशवान्यस्यापा्ितलेनाप्रदानमिति दर्टनयम् ॥ 

मरिरिशनस प्रतिषेवयचनमनङ्ककु्वन्नेव मगवते वामनाघ प्रा्थितमर्पित 

वानिद्याद-- 
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याचल्येवं यदि स मगान् पूणैकामोऽस्मि सोऽ्दं 
दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्योऽपि दैत्यः] 

विर्ध्यापस्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं 

चित्रं चित्तं सकलमपि स प्रा्पपत्तोयपूर्व॑म् ॥५॥ 

याचतीति ॥ सः दैत्यः कान्यशप्ः अपि निजदयितया विन्ध्या 
वलया द्तपायाय तुभ्यं सक्ररमपि तोयपू् प्रापयत् चितर॑चितरम्) सः 

दैप्यः परिः! काव्यशप्ः फाव्येन उशनसा दप्तः अरयो मेति दातः । 
अपिर्वितेषे । शायमगणवित्वेति मावः! निजदयितया स्वप्रियतमया। विन्ध्या 

वद्या तदाल्यया ¡ दत्ताय दत्तं वितीर्णं प्रायं प्रदोदकं यप्मै तै । 

तुभ्यं श्रीवामनरूमाय । सकटमपि गुरुवचनाद्विदिततत्वतया सकलमपि तरैरोक्य 
मिव्यर्थः । परार्यत् प्रक्थेण मक्तिभीत्यादिपुरस्सरमार्पयत् दक्तवान् । चित्रमाश्च 

म् । द्विरुक्तिरतिशयं धोतयति। लेः वायतस्य रिश्वाधिराज्यस्य तृणवत् 
परित्यागमनुसन्धाय कवेवि्मयः! काव्यशापे देतु दर्शयति--इति वदन् इति 1 

हेति अनेन प्रकारेण | वदन् कथयन् । कथनप्रकारमाह---यदि सः भगवाम् 

एवं याचति स" अहं पूर्णकामः अम्मि, दास्यामि एव स्थिरमिति! सः 

सकर्लोफनियन्ता सर्पामीष्टसाधकश्च ¡ भगवान् श्रीहरिः ¡ एवम् अनेम 

प्रकारेण । याचति परायते 1 सः तथाविधेन हरिणा प्राथितः । अत एव पूर्णकामः 

पूरणाः सिद्धाः कामाः अमिराया यस्य सः । एवकारोऽयोगन्यवच्छेदार्थकः। 
प्थिरं निधितम् ॥ 

वतेरथमशयप्र दृष्ट देवाः सर्पिगणा जातःर्पाः कुसुमानि वध्पुसियाद-- 

निस्सन्देद दितिङ्रखपतो त्वस्यदोषापणं त- 
दधावन्वाने शुुचुपरेपयः सामराः पुप्पवरषम् । 

दिष्यं सपं तये च तदिदं एठा विश्वमाजा- 

युचैस्चैरपदमयीर्त्य विशाण्डमाण्डम् ॥ ६ ॥ 
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दै्याचायेस्तव खलु परीक्षाथिनः प्ररणात्त 
2 = वाव ४ 

।* मा मा देवं हरिमिति व्यक्तमेव ॥४॥ 

पादतसमेति 11 दैव्याचायै,, तम् इति व्यक्तमेव भावमापे । दैपयाचार्थः 

उद्ना. ते बलिम्! इति अनेन प्रकारेण । व्यक्तमेव स्फुटमेव | आव 

भाषे आ्यातसन् । आभापणप्रकारमाह--मा मा देयमिति । सम््रमान्मा 

मेति दविरक्ति । सर्वघवनाशदाहया च समबरमः। अव देत --अयं ° हरि 

इति । अये दचिटस्पं धृता तत्तसैलोक्यमाच्छियन्द्राय दातुुयत. › ठम्मा 

ननस्यामिरुपितस््ाणं युक्तमित्य्थ । ननु कयं यनेस्दागसो मगवसतिरूरा 

चरणमि्याशङ्धयामाद---तव ररणत् ख॒ इति । तदन्तर्यामिरूपेण त्वया 

ररित इर्यः । , खखित्यवधारणे। ननु किमर्थमेतत् पेरणमिति चे्त्राह-- 

परीकषाभिन, इति वहधम्यैधं परीकषतमित्य, । उदानः एवमामापरण 

देतुभा- दै वरद जथ ष्नम्मिन्. मवते तोयं दातुकामे इति। वरद 

भक्तामीणवरमद् । अनेन सम्बोधनेन धरोच्छिय विहितमसिलं दैत्य सिद्धोऽसि" 

इत्यादिना वक्ष्यमाणं वदान सूचितम्। अथ अनन्तरम् 1 असन् वलौ] 

भवते श्रीवामनरूषाय । तोय -दानवारि । दातुकामे दातुमभिरपति सति। 

ननु श्लवौ सुति ब्रु किमयुना इतयुगदिरनपि बलि. कुत" केवर पाद् 

ज्रयपरिमिता भुवं दाठुकामोऽमूदिति चेतताह-इति छते इति । इति 

जनेन प्रकररेण। उक्त कथिते श्रीवामनेनेति दोष 1 उक्तिप्रकारमाह-- 

यदि पाद्या न सुदित विटपै अपि न तुष्येत् इति} पादत्या 

पादलयपरिमितया ुवा। सुदित सन्तुष्ट । तर्दति रोष । विषै्ैवने । 

न तुष्येत् न तुटो भविप्यति । उक्तैतत् श्ीमद्ागवते-- "भसन्तुणोऽपकृलोका 

नमोद्यपि सुरेधर । अकिश्वनोऽपि सन्तुष्ट रेते स विज्वर. ॥ इति । 

एवधान्यस्याभायितलेनापदानमिति द्रष्टव्यम् ॥ 

यटिरदानसर प्रतिपेषदचनमनद्गीदुरवनेव भगवते वामनाप प्रार्धितम्पित 

वानिदयाह-- 
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याचत्येवं यदि स भगवान् पूणैकामोऽस्मि सोऽदं 
दास्याम्पेव स्थिरमिति इदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः । 

वि्भ्याचरया निजदयितया दत्तपायाय तुभ्यं 
चित्रं चितं सकरमपि स आ्र्पय्ोयपूर्वम् ] ५॥ 

याचतीति ॥ सः दैत्यः काव्यदा्तः अपि निजदयितया विन्ध्या 
बल्या दत्तपाधाय तुभ्यं सकलर्मपि तोयपू प्रार्षयत् चिं चतम्] सः 

दैप्यः मलिः। काव्यशप्तः काव्येन उशनसा शषः अरयो भवेति रपः । 
अपिर्विरोपे । शापमगणयिसखेति मावः। निजदयितया स्वप्रियतमया। विन्ध्या 

वद्या तदास्यया । द्तपायाय दत्तं वितीर्ण पायं पादोदकं यसमै तसै । 
तुभ्यं श्रीवामनरूयाय ! सकरभपि गुर्वचनाद्विदितततत्वतया सकरमपि त्रैलोक्य 

मिव्यर्थः। परा्ियत् प्रकरेण मक्तिमरीत्यादिपुरस्सरमार्षयत् दत्तवान् । चित्रमाश्च 

यमू । द्विरक्तिरतिरयं घोतयति । षेः स्वायत्स्य विधाधिराग्यस्य तृणवत् 
प्रित्यागमनुसन्धाय कवेविस्मयः! काव्यशपि हेतुं दर्शयति--इति वदनम् इति । 
इति अनेन प्रकारेण । वदन् कथयन् । कथनप्रकारमाह--यदि सः भगवान् 

एवं याचति स॒ अहे पूर्णकामः अम्मि, दाम्यामि एव स्थिरमिति। सः 

सकर्रोकनियन्ता सर्वाभीष्टसाधकश्च । भगवान् श्रीहरि । एवम् अनेन 

भक्ारेण । याचति प्रार्थयते ! सः तथाविधेन हरिणा प्रार्थित. ] अत एव पूर्णकामः 
पूर्णाः सिद्धाः कामाः भमिखपा यस्य स. । एवकारोऽयोगन्यवच्छेदार्थकः। 

स्थिरं निशितम् ॥ 

बेरे दृष्ट देवाः सर्पिगणा जातहर्पाः कुसुमानि बदृपुरित्याद-- 

निस्सन्देद दितिङ्लपतौ त्वय्यदेषार्षणं त~ 
दरयातन्बने शुघ्चुरेषयः सामराः पुष्पवपेम् । 

दिव्यं स्पं तय च तदिदं प्दयतां विश्वभाज- 
येरुपैरषदयधीरृत्य विधाण्डमाण्डम् 1६ ॥ 
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निस्छन्देहमिति ॥ ऋषय- सामराः दितिरुरपतौ त्वयि तत अदोष 
पैणं व्यातन्वाने पुप्यवध सुयुचुः । ऋपय युनयः । सामराः अ्ेतेदवैस्सदिताः 
सन्त. ¦ दितिकुलपतौ दैत्यापिषे चरौ ] निम्पन्देहं निर्गत. सन्देहः संशयो 
यप्मातचथा मवति तया] त्वयि श्रीवामन] तत् तथाविधम्] अरोपार्पण् अशे 

पाणा समस्तानामर्पणे समर्पणम् ] न्यातन्वनि कुर्बणि सति। पुप्यवर पुष्पाणां 
कुसुमाना वष वृष्टिम्] मुमु. नयन्त इयर्थ.। अथ मगवत्तो वामनं 

वदृ इ्याट्--तव तत् दिव्यं र्य च विशमाजापदयताम् उचै उयै अग्धदिति) 
तब श्रीहरेः ¦ तदिदं वामनम् । दिव्यमटौकिकम्। वर्थमानसामर््यमरदर्दनपरमिदं 
विशेषणमिति द्रणव्यम्। सूपे स्वरूपम् । चकारस्लर्थी विरोषे ! तमाद--अब्रथ 

दिति। विधमाजा शोकयासिना सर्वेपाम् | पश्यताम् जवरोकयताम् । सर्वप्वि 

रोकवासिषु पश्यतु सस्सव्यरथं । उचैर्ै करमेणोन्नततया । अद्रषत् अवर्थत । 
ननु कियसर्यन्तमवतेतयाकाङ्क्षायामाह--विशवाण्डमाण्डम् अवृधीृत्य इति } 

विधाप्डमाण्ड त्रदमाण्डकटादम् { अवधीडद्य अव्य वर्थनम्यावपि छल ॥ 

्रृद्धतनोर्मगवत पदकमरं सत्यशोकमगादिव्याह-- 

सवत्पादाग् निजपदगतं पुण्डरीकोद्धवोऽषौ 
, बुण्डीतोयैरसिचदपुना्ञलं रिध्वसोकान् 1 

दपोत्कर्यात् सुत्रहु नदते वेचरतमेऽस्मिन् 
भेरी निधन् भुमनमचरजाम्बयाय् मक्तिणाती ॥ ७ ॥ 

स्तपादाग्रभिति ॥ असौ पुण्डरीकोद्धव निजपदगतं व्वसादाम्रं कुण्डी 

तोये असिचत् । पुण्डरीरोद्धवो ब्रह्म । निजपदगतं सतयलोकमापम् । त्सदा्र 

उव श्रीवामनस्य पादाग्रम्! कुण्डीतोयै कमण्डनदकै । जसिचत् भरक्षासिति 

वान्} ताद्यमगबत्दोदकम्य मादाल्यमाट--गयल्वरं पिधरोकान् अपुनादिति} 

यञ्ज यम्य भगवत्याद्कमलमस्ञाटनस्व जर्मुदकम् । दिधनमेकान् विश्वान् 

समस्तान् सेकान् अनात् पविवयामास । तथाविधं मग्वटूं दृष्ट देवा 
दर्पािरेकविधुरा वमतुियाद-- खेचर नम्मिन् उमये दषेरकर्पत् इुवु 
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ननृते इति। सेषः देवैः। असिन्तुत्समे दर्यजनके भगवद्वथापारे ! उलूते 

हर्पमिदयुस्सवः। दर्पोर्पात् सन्तोपातिशयात्। सुबहु अतिमात्रम् ननृते - 

नर्दनं कृतम् । तथाविधं मगवन्तं जाम्बवान् प्रदक्षिभीवकरित्याह-- जाम्बवान् 

भेरीं निपतन् सुवनमचरदिति) जाम्बवांम्तक्नामा व्रहमासजेो वारेरे्रः। निघ्नन् 

वादयन्। मुवनं रोकम्। अचरत् सचार। तथाविधं भगवन्तं भदक्षि 

णीहृत्य सुवनं चचरिवयर्थः 1 जत्र देतुः--मक्तिशाटी इति। मक्तिशाी 
भगवद्धक्तो्तसः ॥ 

अथ बलेर्नुचरा दानवा युद्धे देवेभ्यः प्रामिता बमूवुरिसाह-- 

तावदैत्यास्त्वनुमतिगते भरतुरार्धयुदधा 
देवोपेतैभैवदयुचः सङ्कता भद्धमापन् । 

काटातमाऽये चस्ति पुरतो यदशाद् प्राग्निताः स्मः 

ङि वो युदधैरिति बिगिा तेऽथ पातारमापुः ॥ ८ ॥ 

तावदिति | तावत् दैत्याः आरन्ययुद्धाः देवोपतैः भवदमुचरः सङ्गताः 
भङ्गमापन् । तावत् तस्मनेवसरे। दैव्याः वलेरनुचरा भपुराः। आन्य 

युदधाः आरब्धं युद्ध भैस्ते। देवोपेतैः देवान्वितैः। मङ्ख पराजयम्] जा 
पन् प्रापुः! वलेरनुचरा दैत्या ब प्रतारितममिवीक्ष्य परारव्धयुद्धाः सन्तो 

देवान्वितेभ्यो भगवदनुचरेभ्यः पराजिता वभूवुसिर्भः। ननु परमधार्रिको 

लिर्गगवदनुचप्सह ये दूधुमात्मनोऽनुचरानू कथमन्व्त्तेत्यराङ्कायामाह-- 

भरुः अनुमतियृते इति । भर्तुः स्वामिनो वठेः। अनुमतिमनुनरम्। ऋते 

चिना] अथते पातारं विविशुरियाह--अथते इति बिगिरा पातासमापुः 

इति। अथ अनन्तरम् । ते दैव्याः । इति पवरकारया। वर्गिरा वतेः 

गिरा वाचा पातारं रातम् । आपुः प्रापुः ¡ वकेरक्तिपरकारमाह--वः 

युद्धैः किमिति। किं क प्रयोजनम् । न किथिदपि प्रयोजनमित्यथः ¡ त्रदे 

माह--यद्वशषात् भार् जिताः स्मः, अयं कारासमा पुरतः वसति इति ! यद्र 

शात् काटवदात् । भाक् पूर्वम्। जिताः विजयिनः । स्मः भवामः] काटासा 



रथ नारावणीपम् स्कन्ध -८ 

कार्स्वस्पो मगवान् } पुरत पुरस्ताद् ! वति अस््सतिकलये वर्तत 

इत्यथ । योऽय कार्वरूपो मगवान् पूरयमस्माक विजयाय देवाना प्राज 

यायं चामवत्, स एवाधुना तद्विपरीतो वर्तेत इति विरमतास्मादुद्धादिति 
भाद् ॥ 

भगवान् वामनो हरि पदद्धेयमतिण विश्व समस्तमप्यक्रम्य ततीय 

पदस्यावकाश्मर्ममानो बरिमाचिक्षिए इवयाह-- 

पष पतगपतिना दैर्यषटवैखादी 
स्तार्वीयीके दिश मम पद् फन रिश्वरोऽमि। 

पाद् मूश्रि प्रणय भगयन्नित्यकस्प यदुन्त 
म्रहादस्त स्वययुपगतो मानयनस्तवीयाम् 1 ९॥ 

† पश्रि ॥ ल पतगपतिना प्रि वद्ध दैतयम् उच्चै जादी । 
त्व श्रीवामनरूप । पतगपतिना गरुडेन ) पयि रज्जुमि । वद्र सयतम् | 
दैस्य ग्रिम्] उद्चै उच्ै्सवरम् । अवादी उक्तवानसि । उक्तिम्रकाराद-- 
स्व मम तार्तीयीकं पद दिश विश्रधवर् अक्ति किपिति। तार्तीयीक चती 

यमू्। दिश देदि। विशव विधाना रोकानामीश्वरोऽधिप । अथ बक 

गवते स्वस्य मूर्थान परार्षयदित्याह--म्रहाद इति अकम्य वदन्त त 
स्वयमुपगत मानयन् तामस्तवीदिति । इति अनेन प्रकरण । अकम्पं 

निदशाहनम् । पतच क्तिक्रिय।दिरोषणम् ¡ वदन्त कथयन्तम् | त भिम् | उपगत 

प्रष्ठ । मानयन् बहुमानयन्} ला श्रीवामनम्) अम्तवीत् तुष्टाव) बे 

सु्तिमकारमादे--दे भगवन् घल पाद मूर्धि प्रणय इति 1 मगवसरैधर्यादि 
सम्प्त ! भूमि मम शिरसि) प्रणय अर्पेय। मम॒ मूर्धि पाद विन्यम्य 
कषय मदीय तसस्य रषरयथं ॥ 

अथ बखवतीव परितुष्टा भगवास्तमन्वयहीदित्याह्-- 

द्पोच्छित्यै त्िहितमखिल दैत्य दिदधोऽसि पुण्यै 
सूकिस्तेऽस्तु विदिवपरिजयी वास्बत्म च पथात् ! 



दुशकम्-३२] चामनचरितवर्णनम् सर् 

मत्यायुज्ये भज च पुनसितयन्वगृह्वा परि तं 

क्िमरिः सन्तानितमखपरः पारि यातर्येश ॥ १०॥ 

दर्पौच्छित्यै इति ॥ चं सं विम् इति अन्वगृहाः। चं श्रीवा 

मनः। इति अनेन् प्रकारेण] अन्वगृहाः अनुगृहीतवानसि | अनुपरह 

पकारमाह--द दैत्य अचिरं दर्पोच्छित्यै विदितम्! लं पुष्यैः सिद्धः असि । 
ते तिदिवविजयी रोक. अस्तु प्श्ात् वासवत्वं च| पुनः मत्सायुज्यं 

च भज इति। दैत्य असुर्] मयेदयर्थालभ्यते। असिक पाशबन्धनमाकषे, 
अपवाद", त्रैरोक्यापहरणपिल्येतत् समस्तम्। दर्पाच्च तव दर्पस्योच्छिच्यै 

उन्मूलनाय। ममन कोपि समान इति चितदरतिर्दर्षः। बिहितं इत् । 

अन्यथा तवाध.पतनं स्यादिति मावः | “अदागरिनां परदान्ति कलैव प्रदिशति 

तत. काममलिम् इति वक्ष्यति च। पण्यैः सुतैः! तिदढ- सिद्धिमान्। 
अत एव ते तव। चिदिवविजयी स्वर्गातिशचायी । समस्तमोग्यवस्तुसामम्री 

सद्धिं कदाचिदपि छेखासम्भवात् , सर्वदा मम॒ गदापणेप्सा्िष्ययिति 
भावः। लोक, घुतेलख्यः। अस्तु भवतु। प्शादनन्तरम्। वास्यं 

देवेश्वरतवम्। चकार. समुचये । एवमुतरत्रापि । अस्विव्यप्यातापि सम्बन्धः । 
पुनः अनन्तरम् । मत्सायुज्यं मम सयुञ्पमैकयरूप मोक्षम् । मन प्ापतुटि । 
अथ प्रा्थैयते--रे वातायेशच मैः सन्तानितमखवरः त्वं पादि इति। 
वातारयेश गुर्वायुपुरनाथ । किः काव्यप्रमृतिमिः। सन्तानितः जच्छि 

दतो नीतो मछ्वरः रेषो यमो येन स. सन्तानितमखवरः। प्रादि 
मामनन्यद्चरणं त्रायष्तेदर्थः ॥ 

इति वामनघरितयर्णनम् 

~ प्पकर्चिदादुश्तकम् ॥ 



दावि्रदश्रम् । 

अथ भगवतो मस्यावतारचसि वर्भवितु॒तदरीकमाट-- 

पुर ॒हयग्रीयमदासुरेण पष्ठन्तन्तोचद्ाण्डकसपे । 
निद्रोन्धुखन्रहमद्खाद्धतेषु बेदेप्वधित्वः किरु मस्स्यरूपम् ॥ १ ॥ 

पुरेति ।॥ पुरा दयम्रीवमहाघ्ुरेण पषठन्तरान्गेदकाण्डकल्पे विद्ोन्युख 

्ष्स॒लात् रेदेषु हतेषु मत्स्यरूपम् अधित किल ) हयप्रीवमहासुरेण 
हयभ्रीवाख्येन महताऽुरेण । पष्ठन्तरान्तोयदकाण्डकल्पे पष्ठान्तरस्य चक्ष 

मन्वन्तरस्यान्ते अवसान उचयुदूभुते अत॒ एवाकाण्डकफप ॒तैमिपिकमरये । 
निद्रोम्समहएखात् निद्राया स्वपनप्योन्छ॒लस्य जभितुलप्य तण विरम्य 

सुलान्ुखकमरेभ्य । वेदेषु ऋगादिपु ) हतेषु अपहतेषु। च श्रीवैुण्ठ 
निर्य । मल्सयस्पे मसस्याकृतिम् । अपित्स विधातुमैच्छ । किलेति वाता 
यामू# 

अथ भगवतो मत्स्यावेतारमाद-- 

सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्नैदीजके तर्पयतस्तदानीम् | 
कराज्जठौ सञ्ज्यलिताृतिस्त्वमदश्यथा" कथन वालमीन }) २ ॥ 

सत्यवतस्येति ॥ व्व तदानी नदीजले तर्पयत द्रमिदाभिमर्बुं सत्य 
तस्थ प्रराज्जरौ कथन वारमीन अददयया । ष्व श्रीवुष्ड ! तदानीं 

तस्ि्नव्रे] नदीजले नया धृतमााया ज्के) तर्पयते त्षण कुत } 

द्रमिराषिमर्बु द्रभि्देदापिपम्य ] सत्यनतम्य तन्नाप्नो राद्ध । कराञ्जरौ 

तर्पणायै गृहीते करसम्पुटगते जे । वाटमीन वारो मीनो मरस्य | 
अद्या टष्टोऽम. 1 अर्थात् स्यत्रतोऽत्र कर्ती 1 मगवतो मीनपिग्रहस्य मीन 
सामान्याद्वथतिरेकमाह--सम्ज्बस्तिष्ेति इति। सम्ज्वरिता जाज्वल्यमाना 
साङ्घनिर्वम्यस ॥ 



देशकभ्-३य] मस्म्यावतासवर्णनम् । २४३ 

सुनिस्तं मीनं स्वगृहं निनायेत्याह-- 

कषिप्तं जके त्वां चकितं विरोक्य निन्येऽम्धुपातिण सनिः स्वगेहम् । 
स्वरपैरहोभिः करीं च दृपं वायां सरथानश्चिपे मिमो तम् ॥ ३ ॥ 

कषिष्ठमिति ॥ सुनि; त्वाम् अमुपत्ेण स्वगेहे निन्ये । सुनिः स राजर्षिः 
त्वां मह्स्य्ृततिं भगवन्तम् । अम्बुपत्रेण जरपतिण । स्वगेहं स्वगृहम् 1 
निन्ये नीतवान् । यत्र देतुमाह--अले क्षिपं चकिते विरोक्रय इति। जले 

` नदीज्छे । क्षि स्यक्तम्। चकि भीतम् ! विलोक्य दृष्ट! परमकारुणिक 

तयेति भावः । सथं मर्स्यखूपो भगवान् क्रमेण ववृध॒इव्याह--दे विमो 

लं स्वसः अहोभिः कलशौ दूयं च वापी सरः च आनरिपे इति । विम 

पूर्णं । अनेन सम्बोधनेन भगवतो मस्स्या्कतेम्तादशवर्भनस्यौ चित्यमुपददि 

तम्। लवं मल््यमूतिः । स्वल्पैः कतिपयैः । अदोभिरदिवतैः । कठ पटम् । 

कूपमुदपानम् । वापीं दीर्धिकाम् ¦ सरः फासारम् । चकारौ समुचये। अन 

हिषे व्यास्ोऽम्ः । अयमर्थः- प्रथमं सुनिर्मीनं कर्दोदक आन्यापयत्, अनन्तरं 

तत्ाविकाशमरमेमानं दृष्ट कृते पाक्षिपत् › तत्तस्तताप्यवकारामावद्रापीम् , अनन्तरं 

तताध्यरग्धावकाशे सरश्च निनयेति॥ 

अथ मुनिः सरस्यप्यरन्धावकादौ तं मीनमम्बुधिं निनायेदयाह-- 

योगग्रमावात् मयदा्यैव नीततस्ततस्त्ं मुनिनापयोधिम्। 
पृषटोऽपुना फरपदिद्छुमेनं सप्रादमस्वेति वदन्नयासीः ॥ ४॥ 

योगप्रमावादिति ॥ ततः भवदाज्ञया एव मुनिना पयोधि नीत. स्वम् 
जमुना र्टः एनम् इति वदन् अयःसी;। तरः अनन्तरम् मवदानेया मवतः 
आक्तया नियोगेन । मुनिना स्यनतेन ! प्योधिमर्णवम् । नीतः भ्रापितः। लं 

` मत्स्यमूतिः। अगरुना सत्यनेन । ष्टः प्रार्थितः । एनं सत्यन्तम्! दति 
अनेन प्रफारिण । वदन् फथयन्। अयासीः गतवानसि । उक्तिपरकारमाद-- 

साना इति } सपादमिच्यत्यन्तसंयोमे द्वितीया ! जम्ब प्रतिपाखय। एवमुक्तौ 
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देतुमाद--कटयदिर्ुमिति 1 कन्पदिदष्ु कस्पदु्ीनोसुकम्। मनु तथा महस 

ण मल्यमूिं कथमन्बुवि नेदु सथ्यनन समर्थोऽमूदिया्ङ्ा परिदरति-- 

योगप्रमावादरिति] योगश्य तपस प्रमावाच्छकत्या। ने रिश्चिदुपि तपसा दुष्कर 

भम्तीति माव ॥ 

अथ स्यन्त प्रसगाम्बुधो मनिमद! मदी दृष्ट चकितो भगवनं शरण 

गतोऽमृष्िवयट-- 

प्रा त्वदुकतेऽहनि वारिथारपरस्म्टिते भूमितले भरनीन्दरः। 
स्िभिः साधमपासाख्षयद्षूणमानदशएा ययौ लाम् ॥ ५॥ 

प्रा श्ति।॥ पवदुक्ते अहनि प्राते मुमिले वारिधारापरिष्ठते 
मुनीन्द्र सपर्पिमि सै ला शर्य ययौ तदुक्ते लया मल्यरूपेणोक्ते 
कथिते । अटनि दिवसे । प्रति सति! भूमितले मूमेस्तले। वारिधारा 
परिपठतते वार्थार्या जटभारया परिप्ठरे प्रित जड़ते सति। पनीन्ध 
सत्यत्रते ¦ सपर्पिमर्मरीच्यादिमि । सार्ध समम् । शरण रक्षितारम् । यथी 
पराप] शरणागमने हेतुभाद--भपारवारिणि उदूघू्णैमान इति। अपारवारिणि 

अपरि अपयततीरप्रदेद्े वारिषयुदके! प्रल्याव्धावित्र्थ । उल्र्णमानि 
सम्म्रान्त ॥ 

ततो स॒निर्भगवक््प्या प्रस्याग्पौ काश्िावम्रक्ठीदिष्याद -- 

धरां स्वदादेशकरीमयाप्ा नौरूपिणीमाररहुस्तद् ते 
तत्कम्यकम्प्ेषु च तेषु भूयस्मम्बुधेरतरिरूमेदीयाद् ॥९॥ 

धरामिति ॥ तदा ते नौरूपिणीमवाता धरामाररहु । तदा तसि 
न्रवसरे। ते स्यन्वादय । नैरूपिणीम् नावम्तरण्या रूपमस्या अम्तीप्ति ताद 

शीम् | अवाप्तामागताम् । धरा मूमिम् । पलिया नौस्पप्रदणे देतु दर्शयति-- 
त्वदरदे्यकरीरिति ! तवादेशकरी नियोगकर्विम् | मगवनियोगाद्ौख्पधरा 

मिदं 1 अथ॒ तेषा भगवान् मस्यूर्िराविरापीदित्याद--मूय लम् 
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जग्बुधेः आविरमूः इति । भूयः अनन्तरम् लं मस्सयमूर्विः। जम्बुधेः 

समुद्रात् । आविरभूः प्रादुरासपीः । - जविभेवि देतुमाह-तेषु च तत्कम्प 

रेषु इति; तेषु ससयत्रतादिपु ] चकारस्ल्थै । तत्कम्पकम्मेषु तध्या नावः 

कम्पेन वाताहतभर्यपयःपूरचरनजनितेन भ्रचलनेन कम्म चकितेषिदय्थः | 

भ्रादर्ूलप्य मत्स्यमूरतैः पूरवावस्थाया विेषमाह -- महीयानिति । अतिरयैन 
महसरिमाणः सन्. ॥ 

मुनीनां भयापगममाद- 

शषपाक़ृति योजनरक्दीर्था दधानघुवैस्तसेजषे त्वाम् । 
निरीक्ष्य तटा युनयस्तदुक्तया त्वतङ्ग्ज्गे तरणिं अबन्धुः ॥ ७ ॥ 

क्षपाकृतिभिति ॥ अनयः ताः तदुक्त्या त्वचङ्गश्द्गतरणि बबन्धुः । 
सुनयः सप्यत्रतादयः। तुष्टः सन्तुष्टाः! लदुक्त्या तव॒ मस््यमूैरकसया 

नियोगेन} तरणि नावम्) सनीनां तोपहेदमाह--तवां निरीक्ष्य इति। 
निरीक्ष्य दृष्ट । तदानीन्तने भगवतः स्वरूपमाह--योजनरक्षदीर्था सपष्ति 

दधानम् उचैस्तरतेजसमिति ! योजनर्षदीर्घा लक्षयोजनायामाम्। शपति 
मरस्याृतिम् । दधानं धारयन्तम् । उचैस्तरतेजसम् उचेश्तरमस्ुच॑तेओ 
य्य तम् ॥ 

भगवान् सत्यत्रेताय ब्र्मजानुपदिदेदोरयाह-- 

आङृष्नौको अनिमण्डसाय प्रदकशयन् बिशधजगहिमागान् । 
संस्तूयमानो सृबरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिश्लनचारीः ॥ ८ ॥ 

आक्रनीक इति ॥ लम् आृष्टनौफः युनिमण्डराय विश्वनगद्वि 
भागान् भदर्शयन् तेन नृवरेण संस्तुयमानः जानं परं च उपदिशन् अचारीः । 

त्वं मस्स्यमूति;ः ! जङ्ृ्टनौकः आकण नौस्तरणिर्यैन सः । सुनिमण्टलाय 

सुनीनां यावमपिङूढानागृषीणां मण्डटाय समूहाय | विधजगद्धिमागान् विश्वान् 

निखिरान् जगतो रोकप्य विमागान् प्रदेशान् । ्रद्दयन् सन्दरशायन् 

सेन नृवरेण सस्यनतेन । संम्तृयमानः सम्यक् स्तूयमानः! जानं शाख 
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जानम्। पर म्रहमानम्। चकार समुचये { जवारी प्रलयाब्बुधावित 

ततम्पक्वातवर्तया ) 

ज मह्स्यावतारभयोजनमाह द्वाभ्याम्-- 

करपापथौ सप नन् पुरोषरद् धस्याप्य सत्यव्रवभूमिप तय् । 
चैवस्यताख्य मलुमादधानः श्रोधाद्वयग्रीरममिद्रतोऽपरूः ॥ ९ ॥ 

फटपावधावित्ि | तख कल्पावधौ सष सुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य त 
सयनतमूमिप वैवस्वताख्य मनुमाद्धान । क्रोधात् हयग्रीवममिद्रुत अमू । 

त्वं मल्स्यमूति । कस्पावधौ कल्पस्य प्रयस्य अवधाववसाने। सप मुनीन् 
स्यान् । पुरोयत् पुर इव । प्रस्थाप्य तततमथान प्रापयिले्य्थं ¡ वैव 
स्वतारूय वयस्वत इत्यास्य नाम यम्य तम् ! मनुमिदानीन्तनम् ] आद्धान 
विरचयन् । ब्रोधद्धिदापहरणजनितेन कोपन । हयभ्रीव तन्नामानमसुरम् । 

अभिद्रुत अभिया ॥ 

अथ प्रकरणमुपसहरन् प्रभयते-- 

स्वतुदधमृ्वकषतयकषस त निपात्य दत्य निगमान् गृहीत्वा । 
षिसितिये प्रीवहृदे ददानः प्रमज्जनागारपते प्रपायाः ॥ १० ॥ 

स्वतुद्नमृदधेति ॥ दे भभज्ञनायारयते स्वतद्ग्गक्षतक्षस त दैत्य 
निपात्य निगमान् गृहीत्व, भीतदृदे विरिये ददान स्व प्रपाया । भ्रमज्ञ 
नागारते ुस्ष युपुरनाथ । स्वतुद्गश््गक्षतवक्षस स्वभ्य लुद्धनोनत्रतेन श्ेण क्षत 
विद्ध कक्ष उस यस्य तम्] त दैत्य हयप्रीवम् | निपात्य पातयित्वा) 

निगमान् वेदान् ! गीवा दाय । अत श्व भ्ीतद्द श्रीत सन्तुष्ट 
हत् अन्तरङ्ग यस्य तस्मै । विरिये ब्रह्मणे । ददान दत्तवान् ] श्व मत्स्य 
मूं 1 प्रपाया वाह्यादाभ्यन्तराच्च रोगसश्चयान्मामनन्यदरण ्रायस्तेत्य्थ॑॥ 

इति स्स्यावसारवणने दाग्रिशद्शकम् 1 

इति श्रीन्रायणीयस्तोत्रन्याख्यपयरं याल्योधिन्याम् 

अष्टमस्कन्धपरिच्छेद; ॥ 

आदित शछोकस्ख्या ३३४ 



नवमस्कन्धपरिन्छेदः 

्रयस्िशदशकम् । 

अथैकादरीत्रतानुष्ठानस्य भगवसरीत्यतिशयजननद्वारा स॒क्तिहैतुतामुदाह 

, वमम्बरीपचरसिं प्रस्तति-- ५ 

वैवस्वत।खुयमनुपुत्रनमागजात- 
नाभागनामकनरेनद्रसुतोऽम्बरीयः। 

सपार्णवापवृतमहीदयितोऽपि रेमे 
त्वत्सङ्गिब खयि च मप्नमनाः सदैव ॥ १॥ 

वैवस्वताख्येति ॥ अम्बरीषः सदा व्वसङ्गिषु त्वयि च मममनाः . 
रेमे। अम्बरीषः तन्नामा रानर्षिः। सदा सर्वदा | लत्पङ्गिषु लस्मक्तु। 
स्यि श्रीवाघुदेवे। चारः समुचये । मम्ममनाः मस्ममतिशथेनासक्तं मनो 
यस्थ सः । अल जरोदरपरविष्टवाचिनो ममपदस्योपादाना्था जरोदरं प्रविष्टः 

पुमान् न बदिष्ठं किमपि चक्ुरादिमिर्हाति, तद्वत् मगवद्क्तिरसनिमम् 
हदयतया न किश्चिदप्यपरं जानातीति ध्वन्यते] भगवद्धक्तानामयं स्वभावः; 

यत्. भक्तप्यपिं रज्यत इति। एवकारेण न् तु विषयेप्वासक्त इति दर्धितम्। 

रेमे अरमत । भगवद्धक्तिरसास्वादानन्दमनुमवन् काकं निनायेव्यर्थैः। ननु 

किमयं भोग्यवस्तुविरदेण मन्दवैरग्यात् भगवद्भक्तोऽमूदिति चेन्नेरयाह--सपताणं 

वाृतमदीदयितः इति। सप्तमिर्णबैः समसुदरैराकरताया वरपिताया मद्या भूमेः 
दयितः प्रतिः] सार्वभौम इव्यर्थः । अपिर्विरोधे । - सत्स्वपि .भोगस्याधनेपु 
भोगवृप्णाया अनुदयाद्विरोधः। मेोग्यवस्तुविरदमयुक्ता मन्दा ॒विरक्िर्मोगत्ताम 

ग्ीसद्धवि विनरयनि, इतरा तु न तथेति भावः । अनेनाम्बरीपस्यं भक्तिदारवय 

चोस्यते। ननु कतमक्षिन् वंशो जातोऽयमम्बरीप इत्याकाद्ृक्षायामाह-- 

वैवस्वतारूयमनुपुत्रनमागजातनामागनामकनरेनदरसुतः इति । वैवस्वत इत्याख्या 
नाम यस्य स वैवस्वतास्यः, स चासौ मनुः ब्रमणः पुतो मरीविः, तयुत्रः कदयपः, 
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तुमो विवम्वान्, तसम श्राद्धदेव , अय वैवस्वताछ्यो मनु , तुनो समाग 

तामा पार्थिव, तस्माज नामाय, सतमिकस्य तदाच्यप्य ररेन्धम्य 

राभ षुत पुत्र ॥ 

मगवान् हरिम्तमिन् भक्त्या भरसनोऽमदिष्याह-- 

स्वप्रीतये सकरमेव पितन्वतोऽस्य 
मक्त्यैव देव नचिरदभरथा" प्रमादम् । 

येनास्य याचनग्रतेऽप्यमिरकषणार्थ 
चक्र भवान् प्रविततार सदखधारम् ॥२॥ 

स्वस्रीय इति ॥ हे देव लमू अम्य मकतया एव मचिरात् प्रतादम् 
अभृथा । देव प्रकादामान | अस्य अम्बरीषस्य 1 भक््यैवेतमेवकारिण 
कराग्णान्तरस्य व्यवच्छेद । नचिरात् अस्पन् कचन} अभृथा पध्ततवा 

नसि! मकतस्याम्बरीपस्य मगवटुपासनप्रकफारमाह--सकट वले्ीतये एव 

वितन्वत इति ! सकर लौकिक वैदिक च समस्त कर्म | लभीत 
मगवी्र्धम् } एवकारेण स्वगा द्विकामना्यवच्छेद् । वितन्वत दुर्बाणश्य) 
मगवयप्नादस्य किचित् फरमाट---येन भवान् याचनम् ऋते अपिं अस्य 

समिरकषणा सटसधार चक प्रविततार इति। येन प्रसादेन } भवान् श्रीहरि । 

याचन ब्राथनाम्। स्ते विना! जपिरिरोषे! अस्यान्बरीषस्य ] जभिरक् 
णार्थम् अभितो पिुभ्या रक्षणाय पारनाय । अनेन छृयानरद्र्ण सूचितम् । 

सहस्तधार् सदसतारम्। अनेन शतूणा मयाबिहत्व दशितम्] चक्र सुदु्धनम् 1 
प्रविततार दत्तवान् ॥ 

अथान्बरीपस्य द्वादशीनतानुष्ठानमाट-- 

स दवादरीव्रतमधो भवदचनार्थ 
वप द्यौ मधुवने यद्मोकण्ठे। 

पतन्या सम सुमनसा महतीं चिन्वन् 
पूजा द्विजेषु विचृनय् पशुपषटकोरिम् ॥३॥ 
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स इति॥ जथो स यमुनोपकण्ठे मधुवने पल्या सम व द्वदशी 

त्रत दथौ । अथो अनन्तरम्। स॒ अम्बरीष । यभुनोपकण्ठे यष्ुनाया 

काटिन्दीनया उपकण्ठे समीपे । मधुवने मदुवनमिति प्रसिद्धे ददो) पल्या 

भार्यया। सम सह ! वर्प सवरत्रम् ! अत्यन्तसमेगे द्वितीया । दधौ धृतवान् | 

पल्या तऋतानुष्नि श्रद्धावत्व दशथति--युमनसा इति। शोभन भगवद्वक्ति 
मत्तया रमणीय मनो यस्यास्तया । दवादेशीनतानुष्ठानभयोजनमाह--मवदवैनार्थ 

मिति। भवन्तमाराधयितुपिपययं । द्वादशीतनानुष्ठनमकारमाह- महती पूजा 

वितन्वन् द्विजेषु पद्ुष्टिकोटि विचजक्निति। महती सर्योपहारमहामिषैक 
युक्ताम्। पूजा भगवेस्सपर्याम्। वितन्वन् कुर्वन् । द्विजेषु ब्रह्णिषु । पशुष 

कोटिं पशूना गवा पष्टिकोटि षरटिपरिमिता कोटिम्। विजन् ददत् ॥ 

भगवद्वक्तास्तपश्िनामप्यधृप्य। इति प्रदर्शयितु ्रीदुर्वासस प्रवि 

व्ंयितुमुपक्रमते-- 

तत्राथ पारणदिने मयद्चैनान्ते 
दर्याससराऽस्य जनिना भग्न प्रपेदे । 

भोक्त पतथ सघ मृपेण परातिशीले 
मन्द जगाम यश्ुनां नियमान् विधास्यन् ॥ ४॥ 

ततेति ॥ अथ तत्र पारणदिने मवद्र्थनान्ते मुनिना दुर्वाससा अस्य 
मवन प्रपेदे 1 अथ अनन्तरम्। ततर यमुनोपकण्डे। पारणद्धिने पारणोचिते 

दिवसे । मवदर्चनान्ते मवतोऽ्चनस्य पूजाया अन्ते अवसानसमये } नतव 
सानदिवसे भगवसूजानन्तर विप्रान् भोजयिष्वा स्वय भोक्तुकामे सतीस्यथं । 

सनिना तपस्विना 1 अनेनास्य पूज्यत्व सूचितम् । दुर्वासा इति नाम । 
अस्य अम्बरीषस्य ] मवन गृहम् । प्रपेदे प्रापयत] कर्मणि च्रि। सुनि 

क्षेण मोक्तुमामन्वित इत्याह--स च त्रेपेण भोक्तु दृत नियमान् विधा 

स्यन् मन्द युना जगाम इति। स दुर्वासा । चकारस्वर्थे। देण 

अम्ब्रीयेण । वरत निमन्वित । नियमान् निस्यकर्माणि । विधास्यन् विधातु 
3 1 

॥ 
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मिच्छन्। मन्दमिति गमनक्ियापिरोपणम्। युना फारिम्दीम्। जगाम गतत ` 

वाम्] पारणकारातिक्रम एव नियमानू विधायागमिप्यामीति मत्वा मन्द 

जगामेत्य्ै । मन्दगमने कारण ददौयति--परार्तिशीट इति। परार्िदीर 
परपीडानिरत ॥ 

रृजिम्तःसहटमाट-- 

राजञाऽ्थ पारणसुहूर्तममा्निखेदा 
द्ररिव पारणमकारि भव्परेण । 

भ्रप्रो युनिस्तदथ दिव्यच्शा विजानन् 
किषप्यन् शुधोद््वजटो परिवतान सत्याम् ॥ ५॥ 

र्ति }} अथ भवस्परेण राज्ञा पारणमुह्मापिखेदाव् वरा॒ण्व 

पारणमकारि। अय अनन्तरम् । भवसपरेण भगवद्रविताद्मना { जनेन 

सुनिकोपेऽप्यनर्थापर्यमाय सूच्यते ) पारणुहूर््मापिलेदात् पारणणुद्र्वभ्य 
पारणोचितेमयश्य समापतिरवसान तच्छृतात् खेदात् । भ्र्निपाटने परणमुहूतं 
समाहि, जप्रतनिणर्ने सनिकापश्च स्यादिति सङ्कदादिस्य् ¡ बारा जलेने। 
एवकारेणान्येपा व्यवच्छेद { श्राहुर्मक्षण विपा शित नाशित च तत्! 

इत्ति न्यायादग्मक्षणे त्रतसमा्तिसम्मवाददानङ्ृतप्रत्यवायासम्मवाचेति भाव । 

अकारि शृतम्। एतदवेत्य रजि भृश मुनिर्चुकोपेतयाह--जथ सुनि भ्रात 

तत् दिव्या विजानन्. दुधा क्षिप्यन् उदुधृतजट दत्य विततान इति) 

अथ नियमस्नमास्त्यनन्तरम्! खनि दुर्वासा । प्राप्त आगत | तत् जयेन 

पारणम् । दिव्यदृशा दिव्यचक्षुषा । मिजानन् अवर्गच्छन् । क्रुधा फोपैन। 

क्षिप्यन् बहकषेपवादान् दुरवन् । उदृभृतजट उद्धत्य उन्मूहिता जटा येन स ( 

मस्सकाजरा उन्मूर्य ताभिरित्यथं । विततान निर्ममे ॥ 

इस्यामायतन्तीमबलेक्यापि राना न बिमयत्याद-- 

ङृत्पा च तामसिधरा युगेन दहन्ती 
मग्रेऽमिवीकष्य सृपतिनै पदाषकम्पे | 
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खद्धक्तयाधमभिवीक्ष्य सुदर्शन ते 

कृत्यानरं शलभयन् युनिमन्वधायीत् 1६ ॥ 

कृत्याभिति ॥ रपति; च कृत्याम् अरे अभिवीक्ष्य पदात् न 

चकंपे सपति; अम्बरीपः । चकारस्लरथो विषे । तमाह--न चकम 

इति । अभे पुरप्तात् । जमिवीक्षय अभिमुखमापतन्तीं दष्टः । पदात् 
स्वस्थानत्। न चकम्पे न चल्तिः । कृत्याय मयावहव्वमाह--असिधरां सुवनं 

दहन्तीमिति। असिधरां खड्गवारिनीम् । युवनं रोकम्। भगवतः घुदरनि 

नृपं ररशेव्याह--ते सुदर्शनं छृत्यानरं शमयन् मुनिम् अन्वधावीदिति। ते 

तव॒ रीवरङ्ठस्य । सुदर्शनं सहसारं चक्रम्। ते इनेन सुदर्शनस्य 

दुर्वीरत्वमुक्तम्। कत्यानरं शत्यारूपमभिम्। शरभयन् मभिदशकरममिवाना 

यासेन क्षटिति भस्मसाकुवन्निस्य्ैः। स॒निं दुर्वाससं प्राणताणाभ्र दीप्र धावन्तम्। 

अन्वधावीत् श्ष्ठतो धावनमकरोत् । उत्र हेतुं दरशयति--व्यद्वक्तवाधममि 
वीक्ष्य इति ] सद्धक्तवाधं लद्धक्तस्य बाधं पीडाममिवीक्ष्य दृष्ट ॥ 

चक्रेणानुगम्यमानप्य मुनेः प्रवृत्तिमाह-- 

धाघन्नदोपथुबनेषु भिया स पयम् 

विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिश्वम् । 
कः कारुचक्रप्रतिरह यतीत्यपास्तः 

शर्वे ययौ स॒ च मवन्तमवन्दतैव ॥ ७ ॥ 

थाबनिति ।। सः विसि गतवान् । सः दुर्वासाः ! दिति पत्मासनम् 

गतवान् शरणं गतोऽमूत्। अत्र हेतुमाह--भिया अङेषमुवनेषु धावन् विधत्न 

अपिते चक्रं प्यन्निति। भिया भयेन । अदोपमुबनेषु अरेपेषु समस्तेषु धुवनेषु 

ोकेषु । धावन् प्ष्ठतोऽनुधावत् सुदशने दष्ट प्राणत्ाणार्ै परायमानः । दिधर 

सर्वत्र ¡ चकस्यादरीने न कुत्रचिदपि सज्ञातमित्यपिकन्दा्थः । ते तव धीव 
ण्ठप्य ¡ चकग सुदर्शनम् । पदयन् बरिखोकयन् } जय मुनिगिरीशं शरणं गतवानि 

स्याह--रषे ययौ इति । र्म गिरीशम् ययौ श्चरणे मतवान्] अव्र देतः-- 
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इति अपात इति। इति भनेन प्रकरिण ! उक्टदेति दोप । अणाप्तं त्यक्त । 
अथादिरिशोऽतर कतौ ! उक्तिपकारम्ट--क काटनक्रम् अतिल्हयति इति । 

फारच फारम्वस्प चक्रम्] अतिरह्वयति अतिक्रम्य गच्छति) मुनी 

शरणागते गिस्थिस्य प्रदृततिमाह--स च भवन्तम् अवन्दत एव इति । 

स श्म । चकारस्ये! मबन्त श्रीविकृण्डनिरयम् । अवन्दत यम्येद चक्रम् , तमेव 
हरिं शरण बजेत्यमिपरयेणाबन्दत ] एवकारोऽयोगःयच्छेदे ॥ 

श्वेणापि परिसयक्तो सुनिर्मयवन्तं श्रीहरिं शरण गतोऽमूरिव्याट-- 

भूयो भयन्निरुयमेत्य शुनि नमन्त 
प्रोचे भवानहग्पे वु भक्तदामः। 

शान तपश्च बिनयान्िततमेव मान्य 
याह्यम्बरीपपदमेर भजेति भूमन् ॥ ८ ॥ 

भूय इति) हे भूमन् मवान् मू मवनिल्यम् ण्त्य॒ नमन्त 
मुनिं प्रोचे 1 भूमन्. परिपू । भूय अनन्तरम् ! भवनिरय भवतो निरय 

विकरुष्ठदयोकम्। एत्य माप्य । मुनि दुर्वाससम्! भोचे उक्तवान् । उक्तिमकार् 
माह--ननु ऋषे अह भक्तदास इति} ननिवित्यामन्त्रणे) भक्तदास 

भक्ताना दास इव । तदधीनोऽस्मीतयं । नन्वहमपि क्षानतपोनिषठलवात् 

भक्त एवेत्याशङ्(यामाट-- ज्ञान तप॒ च विनयान्वितम् एष मान्यमिति। 

बिनयान्वित विनयेनोपदामेनाम्वित युक्तमेव सत् ) मान्थ निभेयप्तकारणम् । 

एवकारिण दुरविनीतम्यैतदूयमपि न सुखाय मवतीति दितम् । ननु किमधुना 
मया विघेयमिति वेतत्राह--प्व याहि अम्बरीपपदमेव भज ईति । याहि गच्छ । 

अन्वरीयपदम् सम्बरीषस्य पद पादद्वन्धम् 1 एवकरेण नान्यस्तव प्राता वर्तेत 
इति सुचितेम् 1 मज दारण वरन ॥ 

मनिरम्बरीप शरण प्रप्तवानिप्याद-- 

तावत् समेत्य निना स गृदी्तपादो 
राजाऽपसृत्य मब्रदचमसागनीषीत् । 
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चक्रे गते मुनिरदादसिटाशिपोऽस्मै 
त्वद्धक्तिमागसि तेऽपि छपा च शंसन् ॥ ९॥ 

वादिति ॥ स. असौ राजा भवदस्तम् अनौषीव् । सः सुनिनाऽपि 

षेपादिना पीडितः। असौ राजाऽम्बरीषः ) भवदस््रं मवतोऽस्तरं सुददोनम् । अनौ 
पत् वुष्टाव ] अन्न हितुमाह--तात् सुनिना समेत्य गृहीतपादः इति। तात् 

तस्िन्नेवसरे 1 सनिना दुर्वाससा । समेत्य समागम्य । गृहीतपादः शरणा 
गतं मां सुददौनातरादीत्यभिधाय गृहीतौ पादौ यस्य सः। नमु सुनिना 

गृहीतचरणो गृपः किन खलित इति चेन्नेव्याह--जपछत्य इति। पाद 

स्र्शंपरिहाराय किचित् एष्ठतो गत्वेस्य्थः । राज्ञः प्ार्थनात् सुदर्शनं गतममू 

दिव्याह--चक्रे गते सनिः लद्वक्तिम् आगसि छते अपि पां च शंसन् 
असमै जसिलादिषः अदादिति । चके सुदर्शने । गते निरते सति। शुभिः 
दुर्वासाः । खदति त्वयि भक्तिम् । आगसि छृत्योतादनादिरूपे अपराधे । 
अपि्िरोधे । पां स्वविपयां कस्णाम् । चकारः समुचये । शंसन् प्रशं 

सन्। मस्मै जम्बरीषाय। अखिलारिषः अखिलाः समस्ताः जदिषः वरान् 
अदात् दवान् ॥ 

राजा मुनये आतिथ्यं विदधे दस्याह-- 

राजा प्रतीक्ष्य एुनिमेकसमामनाश्वान् 

सम्भोज्य साधु तण्पिं विसृजन्. प्रन । 
अक्त्वा स्वयं त्वयि तत्तोपि इदं रतोऽमूव् 

सायुज्यपाप च समां पवनेश पायाः ॥ १० ॥ 

राजेति ॥ राजा मनाशान् एकसमां सुरनि शरदीक्ष्य साधु सम्मोज्य 

स्वयं युक्त्वा भसन्नं॒तश्रपिं विद्जन् तयि ततः भरि ददं रहः भमूच्। 

राजा अम्बरीषः) अनाश्वान् अनश्वन् । अन्मक्षो मूतेतयर्थः) एक 

समाम् एकसंवरसरम् । अव्यन्तसंयोगे द्वितीया 1 सर्गं दुर्वाससम् । पतीक्ष्य 

प्रतिणल्य) साधु यथाविधि सम्मोञ्य सम्यक् मोजपित्वा) मुक्त्वा 
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शप्र मुनिवनम् अगम । सनिकथितमनुद्न्शान्ताभ्वसेद स॒निकथितेन 

मुनिना विश्वामिदेण कथितेन उपदिष्टेन मनुद्न्धेन वलात्िवछामिधानयोर्मन्वर 

योधेन शान्त शम गत अध्यखेद॒मर्गश्रमो यप्य स । नृणा नराणाम् । 
ल्ाणाय रक्षणाय । बाणै अह्वे 1 तारका तारकानामषेयां राक्षसीम्) पटयित्वा 
हत्वा । अस्मातारकावधेन तुाद्विधागित्रात्] अस्त्रजार दिव्यास्सश्चयम् | 

ठ्व्ग्वा प्राप्य] स्िद्धाशमाल्य सिद्धाश्रमसक्ितम्। मुनिवन् तपोवनम् अगम 

गतवानसि! ननु कथ भगवता रामेण जुगुल्तित स्वीवधद्म कर्भाचरितिमिति 

चैत्तताद--सुनिवचनवलादिति। मुनेरविश्वामिवम्य वचनमुक्तिम्तस्य वलात् प्रामा 

ण्यात् । उप्मतपप्नो मुनय एव टि प्रणेतारो धर्मदास््राणाम्, तस्मान्महानेरवि 

श्वामितस्य वचनमपि धर्दास्वमेदेति माव ॥ 

भगवतो रामस्य विशधामिलयन्पत्पाटनादिकमाद-- 

मारीच द्रापयित्वा मखशिरमि शरेरन्यरक्षापि निघ्नन्, 
कट्या छवैन्यां एथि पद्रयपा श्राप्य वरेदेहगेदष् । 

भिन्दानधान्द्रवूड धदुखनिखुताभिन्िरामेर रन्धवा 
राज्य प्रातिष्टथास्त् तिभिरपि च मम ध्रातपीरः सद्र ॥३॥ 

म्रारीचमिति ॥ च मखर्षिरसि शर मारीच द्रावयित्वा अन्थरकषासि 

निघ्नन. पथि पदरजसा अहल्या कल्या वुर्वन् वैदेदगेद प्राप्य चा्द्रचूट 

धनु मिन्दान इन्दिरामिव अवनिखुता रन्ध्वा सदरि भिमि अतृर्ीरै अपि 
च राज्य प्रातिष्ठया { च श्रीराममूर्षिं। मखरिरसि यागमध्ये | ररिरद्वै । 

मारीच तननामान यन्ञविधातक राक्षसम् । द्राबयिषवा विद्राव्य! अन्यरक्षासि 

अन्यान्यपराणि सुाहुपभ्रतीनि रक्षासि राक्षसान् । निन्नन् माद्यन्] पथि 

विदेहनगदीममनमाभ 1 पदरजप्ा पादरेणुना } अदस्य तन्ना्मी गौतमप 

भरुश्ापाच्छिखारूपधराम्। कल्या युक्तरापाम् । र्वन् विस्वयन्.। वदेद् 
दं वैदेहस्य विदेहराजस्य गेह पुरीम्) प्राप्य सम्प्राप्य} चान्दरचूड चन्द्रषूड 

सम्बन्धि} धनुश्वायम् } मिन्दान निरभिन्दन् । अत एव इन्दिरामेव सक्षाव् 
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यमेन । अवनिसुतां भूमेः घुतां सीताम् । र्व्ध्वा भराप्य। य देशव धनुरारोष 

यति, तस्मै सीता प्रदेयेति राजा विदेद्ेन प्रतिज्ञात्तलादिति भावः । सदिः 

समर्थः । रक्षमणः सीताया अनुजामूर्मिखां, भरतः सीरध्वजस्य आतुः कुश 

ध्वजस्य दुहितरं ण्ड्व, रघुतरप्तदनुजा शतक्रतं चोदवहदिति द्न्यम्। 
भआवृवीरैः वीरिवृमिर्मरतर्दमणदातुतरः । अपिचेति सुचये । समं सह । 

राज्यं स्वनगरीमयोध्या् । प्रातिष्ठथाः प्रस्थितवानसि ॥ 

भगवतो रामस्य भार्गवजयमाद-- 

आरुन्धाने स्पान्धे किल भूृगुतिरुके संक्रभम्य स्वतैजो 
यति पातोऽस्ययोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूतं ! 

शुधेनैकदाऽथो गतवति भरते मातुरस्याधिवासं 
तातारन्धोऽभिपेकस्तव किल विहतः केकयाधीक्पु्या ॥ ४ ॥ 

आरन्धान इति ॥ लवं रुपा जन्ये किल भृगुतिरके जर्याने स्वतेजः 
संक्रमय्य याते अयोध्यां यात्तः असि। वलं श्रीराममूर्तिः रुषा ईशवरधनुर्मञ्जन 
जनितेन कोपेन । न्धे विवेकरहिते । किलेत्यरीके ! व्ठुतो न फोषन्धत्वम् । 

कोपान्धतया भार्गवो रामं न श्रीहरिं ज्ातवानिति जनान् बोधयितुमिंति 

भावः! भृयुतिख्के श्रीमागैवरामे भगवदंशख्पे। आरुन्धाने मध्येमामै मम 

यतो रामस्य गतिमिरोधं छृतवति । स्वतेजः सव्य तेज वैष्णवं धाम। 
संकरमय्य हे राम दाजञर्ये मगवतो दिप्णोः भमावादपगतवीर््य शैषचापस्य 

भञ्जनेन दुर्वारं गर्बसुद्रस्तवं यदि समर्थोऽसि, तर्हिं मदीयमिदं वैष्णवं धनु 
रसेप्याम्मिन् शरसन्धानं कुरुप्य। अन्यथाऽनेन मम कुढरिण तव ीर्प 

कण्ठनारात् “पातयिप्यामीयादिमिर्बहुविवैदरुकतर्विष्यन् वैप्णवधनुस्समर्पणग्याजेना 
उमतं दैप्णवं तेजो भगवति दाशरथौ समपयत: ¡ वाति निर्गते सति) 

अयोध्यां तन्नाश्नी स्वनगरीम् 1 यातः गतः! टै कान्तमूर्ते चम् इट कान्तया 

खलं निवसन् 1 कऋान्तमूर्ते रम्यख्प । लयं श्रीरामः । इह अयोध्यायाम् । 

क्रान्तयां प्रियया सीतया सह । सुखं यथा भवति तथा। निवसम् वसन् । 
८ 33 1 
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जासीरित्यताध्याहर्क्यम्। अथ भगवतत काननयात्रामवतारयति --जथो एकदा 

भरते शातते मातुरुम्य अधिवास गतवति तातारन्ध॒तवे अमिषैक केकया 
धीपुत्या विहत किल । अथो अनन्तरम्। एरुदा फदाचित्। दत्र 

मैन सह । भावुर्स्य युधाजित । अधिवासन भ््दिरम् । गतवति सति। 

तातारव्ध तेन पिता दशरथेन आन्य भ्रारन्ध । तव॒ ध्रीरामम्य। 

अभिक यौवराज्यामियेक । केकयाधीशपुत्या कैकेय्या । विहत विभित । 

क्रलिति वार्तायाम् ] अथवा किरेत्यरीफे । वस्तुतो भव्ेरणयेति माव ॥ 

भगवतो रामस्य काननयत्रामाह-- 

तातोक्त्या यातुकामो मनमनुजयधूमयुतथापथार' 
पौरानारुष्य मागे गुहनिरयमतस्त जटाचीरधारी। 

नावा सन्ती गद्भामपिपदवि पुनरत भरद्राजमारा 
श्रत्वा तद्राक्यरेतोरतिमुखमयसधितकृटे गिरीन्द्रे ॥ ५ ॥ 

तातोक्येत्ति।) स॒ तातोवत्या वन॒ यातुकाम अनुजवधूसयुत 
चापधार् मर्गिं पौरान् आरुध्य गुहनिर्यगत जटाचीरधारी नावा गङ्गा 

सन्तीर्यं॑पुन॒ अपिषद्ूवि आरात् त भरद्वाज नत्वा तद्राक्यदेतो चित्रकूटे 

गिरीन अतिषुखम् अवस 1 त्व श्रीराम । तातोदकया तात्य कैकेय्यै 

प्रतिश्रुत वरद्रयमषितथ कतुमिच्छत पितुरवस्या नियोगेन । वनम् अरण्यम् । 

यातुकाम गन्तुमभिरपन् । अनुजवधूसयुत अनुनेन रक्ष्मणेन वध्वा सीतया 

च सयुत सित 1 चापथार् धनुष्पाणि । मार्ग पथि। पौरान् आत्मना 

सह वनाय धष्थितान् पुरवासिन } गरःय निरम्य ! गुदनिलयगत गुदस्य 

तन्नाशो निपाद्रापिपस्य निखेय गृह गत प्राप्त | जटाचीरपारी वनवासो 

चितजटावस्करधर् । नावा तरण्या । सतीर्य तीता 1 पुन अन-तरम् । 

अधिपदवि मार्गै । आरात् समीप। वसन्तमिनि दोप । त प्रमिद्धम् | 

भ्रात तत्नामान महामुनिं नत्वा भणम्य 1 तद्राक्यदेतो तम्य भरद्वाज 

सिदरशान्। चिबरे चिव्रङृरनान्नि । गिरीन्द्रे पर्वनातमे! जतिसुम 
यथामवति दथा अवस बास नवानि ॥ 
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र्षि द्रस्य स्वगारोहणं भगवतो रामस्य तम्मै जलज्ञस्दिनादिकं चाह-- 

श्रुत्वा पुत्रातिखिन्ने खलु भरतष्ठलात् स्वर्गयातं स्वतातं 
तपनो दत्वाऽम्बु तस्मै निदधिथ मसते पादुकां मेदिनीं च । 

अत्रि नलाऽ्थ गत्वा वनपतिपिपुर दण्डक चण्डकायं 

हता दैत्यं धिराधे सुगतिमकलयशवारु मोः शारमद्धीम् ॥ ६ ॥ 

्रत्वेति ॥ लं खट भरतसुलाद् स्वतातं स्वर्गयासं॒श्रतवा तक 

तस्मे जम्बु दत्वा मरते पष्टुका मेदिनीं च निदपिथ। त्वं श्रीराम । 

खल्विति वथ 1 भरतसुखात् भरतस्य सुखात् । स्वतातं स्व्य तातं पितरं 

दशरथम्) स्वगेयातें गृतम्। श्रत्वा आक्रण्ये ) अत एव॒ तप्त अतीव 

दु लित । तस्मै पितरि। जम्बु जखाज्ञटिम् । दत्वा प्रदाय । मेदिनीं मूमिम्। 

चकार समुचये । निदधिथ निहितवानसि ¦ दशरथस्य मरणदेतुमाह--पृता 

िंखित्तमिति । पूत्रानिैनवासपयुक्ता पीडा तया चिन्नमतीव दु खितम्। अता 

यमर्भ.- राम सीतालद्मणाभ्या सह गङ्गातीरपरयन्तं नीत्वा सुमन्त्र प्रतिनिद्ल्य 

रामस्य जटाचीरधारणादिकं राज्ञे दशरथाय न्यवेदयत्] तदा राजा दु खितोऽपि 

तच्छरुवणञनितेन शोकविगेनातीव पीडितो रामरामेति क्रोशन् देह परित्यज्य तिदि 

मगमत् । तदा मन्तिणस्तु वसिष्ठवचसा राज्ञो मृतशरीरं सरक्य जनपदमराजक 

चाकरम्य तरसितिमदततैमावुलार्याद्वरतमानाययन् । भरतोऽप्ययोध्यां प्राप्य मातु 

भिरा पितरं पुत्रशोकेन स्रगेयातमवगम्यातीव दीनमानसो रामं प्रसयानेतु चनं 

जगाम । प्राप्य च चितरकरूटं रामं दृष्ट समस्तमप्ययोष्यावृतन्त न्यवेदयत् । भग 

वान् रामस्येतदाकण्यं तप्त॒पिते जशाञ्लि दल्वा राज्य भरशत हुरो 

याचमानायापरि भरताय पितुस्सत्यमेवावर्ये रक्षणीयमतश्चतर्देशसमा नीत्वाऽ्न 

न्सरमयोध्यामेप्यामीदुक्लवाऽऽतमन पादुके राज्यं च मादादित्ति( भो लभ् 

य्वि नतला भथ अतिविपरं दण्डकं गत्वा चण्डकायं विराधं दैत्यं हला शार 

मङ्गा सगि चारं अकल्य । मो इति सम्बोधने । ख थीराम । अरति 

दत्ामानं सुनिवर्थम्। भत्वा प्रणम्य } अथ॒ अनन्तरम् । अतिविपुरमति 
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विष्तृवम्। दण्डक तत्नामधेयम् } चनमरण्यम् 1 ग्वा प्राप्य] चण्डकाय 

मीपणदरीरम्। विराध तमामानम्। दैस्य॒राक्षसमासान हरन्तम् । हत्वा 

मारयित्वा । शरभङ्गं चरमद्भनाघ्नो सुने सम्बन्धनीम् । गरि मोक्षम्। चार 

मनोर यथा भवति तथा। अकख्य दृष्टवानसि ॥ 

मगवतो रामस्य राक्षसवधप्रतिजादिकमाह-- 

नत्वाऽगस्त्य समस्ताशरनिकरसपनारपिं तापसेम्यः 
्रस्श्रीपौः भि्ैपी वदु च मुनिना वैष्णवे दिन्यचापे । 
अहा चापि दत्ते पथि पिदसुहृद प्रेह्प भूयो जटायु 

मोदाद्वोदावटान्ते परिरमसि पुरा पश्ववाव्या वधूखया ॥ ७ ॥ 

नत्वेति ॥ त्वम् अगरम््य नत्वा तापततेभ्य समस्ताश्चरनिकरसपर्ता 

छरति प्रसयश्रौपी 1 ल श्रीराम | अगस्त्य भगवन्त वुम्भसम्भवम्। मतवा 

परणम्य ! तापतेभ्य मुनिम्य । समस्ता्चरनिकरसपवाक्ृति सर्वराक्षएवधम्। 

्रसश्ौपी प्रतिज्ञातवान्। अत्र हेतु --प्रियेषी इति । मुनीना परिय कर्ुमिच्छ 

नित्य ! तदनु च युनिना पैप्णवे दिव्यचपि न्मे च सपि दते मू 

त्व पथि पितूषुह्द जगयु प्रक्ष्य मोदात् गोदातटान्ते पशववन्वा वधूट्धा 
पुरा परिरमति। तदनु तदानीम्} चकारस्ये} निना भगवता सगस्त्येन । 

यैप्णवे विष्णुसम्बन्धिनि । दिव्यचापे दिव्ये धनुपि] चकार भपिकन्दश्च 

समुच्चये! दते वितीण सति। भृय अनन्तरम्! ते शीरमे } प्रधि 

मगि। पित्सु पितुर्दशरथस्य खुद्द वष्टमम्। जटायु जटायुरिति प्रसिद्ध 

प्रक्षि्जम् । परेक्ष्य दष्टा} मोदात् सन्तोषात् गादातटान्ते गादावरीनदीतीरे। 
पश्चवन्धा पथवटीति भिदे देश विरोषे। वधूष्या प्रियया सह् । पुरा परिरमसि 
स्वैर न्यवस । पुराशन्दयोगात् मूतेख्ट्र॥ 

अथ रावणवधभीनम्त श्र्पणखावृ्ान्तमाह-- 

भाषाया चपेणरूया मदनचरधृतेसथैनिस्महात्मा 
ता मौमितरो विन्य प्रयलतमस्पा तेन निदननामामू । 
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दृषटनां रुषटचित्तं खरममिपतितं दृपणं च तिभू 
व्याहिसीराश्षरानप्ययुतसमधिकांस्तत्कषणादक्षतोप्मा ॥ ८॥ 

प्राप्ठाया इति | खं मदनचरधृतेः पाठायाः सपणल्याः अर्थनेः 
निस्सदह्यसमा तां सौमित्रौ विज्य प्रवर्तमरुषा तेन निर्दलनासाम् एनां 

दष्टा रुचितम् अमिपतितं खरं दूषणं त्रिमूर्घ॑ च अयुतस्मधिकान् जदाराम् 

अपि तक्षणात् व्यार्हिसीः। लं श्रीराममूर्वि-। मदनचरुधृतेः मदनेन कमिन 

चला चश्च /धृतिव यस्यास्तम्याः । प्राप्तायाः स्वसमीपमागताया" । शप 
ण्या, शूष॑णलामिधानाया रावणस्य स्यु । अर्थे पतिम भवेति पुनः पुनः 
प्रानैः! निस्सहात्मा निस्सहयेताः । ता शर्पणलाम्। सौमित्रौ लष्मण । 

विग्य | ममेय भाया सीता सर्वदा समीपव्तिनी, तस्मात्ते तव स्वीकारो 
युक्तः, मम भ्राता रक्षषमणोऽत्र समीपे वर्तते, स च भार्याविहीनप्तं वरयस्वे 

त्यक्तवा परियन्येस्य्थः ] प्रवल्तमरुप सीतां पीडयितुय॒तां शर्पणलां ष्ण 

अधिकतरं जातकोपेन । तेन॒ लक्ष्मणेन । निर्कूतनाक्तां निङृतनासिकाम् । 
एनां सूप॑णखाम्। दृष विलोक्य । रषटचितं भकुपितम्। अमियतितम् 

अभिमुखं योदूषुभागततम्। खरो दूपण इति च नाम । त्रमू्ं तिशिर.संक्ितम्। 
चकारस्समु्यये। अयुतसमधिकान् चतुर्ददासहस्राणीसयर्थ । आशरान् खरनु 

यामिनो राक्षतान्। अपिस्सुचये ! तक्षणात् तस्मिन्नेव क्षणे । यामध 

नेति यावत् । व्या्िसीिहिसितवानसि । ननु कथमेकेन राक्षसानां चतुर्दश 

सदसाणि यामर्थेन विर्दिसितुं शक्यत दस्माराङ्खायामाह --भक्षतोप्मा इति ! 
अक्षतः अप्रतिहतः ऊष्मा तेजो यस्य सः ॥ 

मारीचवधमाह-- 

सोदर्यशरोक्तयार्वाविवदशधलादिषटमारीचमाया- 
सार्धं सारसाक्ष्या स्पहितमदगतः प्रा्धीर्माणधतम् । 

तेन्भायाकन्दनिर्यापितमवदसुनां राघ्रणस्तामहार्पी- 

सेनार्तोऽपि खमन्तः किमपि ुदमधास्तद्वधोपायलाभात् ॥ ९ ॥1 



र६्य् बाखयणीयम् स्कन्ध -र 

शोदयैि ॥ ल सोदर्याभिकवातोविवशदशसुखादिष्टमारीचमायासारदुम् 
अनुगत याणा प्राकधी ! च श्रीरामदेव । सोदर्यारोक्तवातादिवशदरशला 

दिष्टमारीचमायास्ा्ग सोदर्या स्वता प्राक्त कथिता या सीताया सौन्दर्य 

तिदायक्य रामस्यातिमानुपालुमाबस्य च वाती वृठान्त तया । तच्छवणेनेसय्थ 1 

विवध ॒पनेसिजदाखदारेण रामातिमानुपाञुभावचिन्तया च विधुर स यासौ 

द्खस्तेनादिष्ट नियुक्त मारैचमेव मायासारङ्ग॒ मायाम्रगम् ¡ अनुगत 

अुयात ! बाणपात यथा भवति तथा प्रवभी भरणेन व्यार्हिसीरिय् 

मगवततो मायामृगासुधावने हेतुमाद--सारसाक्ष्या म्प्टितमिति। सारसाक्ष्या 

सीतया सहित प्रहीतुमभिरपितम्। अथ सीतापहरणमाद--रबण तमहा 

पीत् इति। ता सीताम्। अहार्पीत् धृतवान् । ननु मृगमनुगन्तुमुधतेन 

रमेण सीताया सर्षणाय नियुक्ते लद्मणे जाग्नि फेय रवेण सीतामप 

हयै शदाकित्याशष्टायामाह--तन्मायाभन्दमिर्यापितमवदनुजमि } तेप्य॒मारी 

चस्य यो मायाक्रन्द म-यया व्यानेनक्रन्दो रोदन हा बत् रष्मण रष 
हुलपमान मा तायम्बेतयेव स्प तेन दतु निर्यादितति रामस्य समीप प्रति 
परेपितो भयतो रामम्यानुजो स्क्षणा यया ताम् । रकष्मणभ्य तत्रास्निधा 

नाद्रिति माव । तख तेन आरव अपरि सुद्धपापायलामात् न्त किमपि 

मुदम् अधा 1 ल्ल थीराम । तेन सीतापष्रणेन आम अवी दु वित्त । 
अपिर्विरपे। हद्रपापायरामान् स्म्य राव्यम्य यो वधापयम्तम्य टभाद्! 
अन्त हदये 1 विमपि कित् सुद र्पम्] अधा धूनवानसति॥ 

अथ जटायुप सीनावृदन्तावगममाद-- 

भूयस्तन्यी पिचिन्दणदृन दशषुखस्त्यदथू मदधेने 

सयुक्त यतरि उदटादौ दिवमय सुहृदः प्रातनो प्ेतकार्थम् । 
गृष्ठान त॒ परन्धे जपनिष शप प्रप्य पम्पनेख 

सम्प्रा वतय्रनु भूृथषुदितमना पाहि पानाठ्येश ॥ १० ॥ 

भूष एति ॥ मद त्वी विचिन्वन् त्म् दनि उश नाया दिद 
याते अथ षद प्तकायं प्रानना ! मूष अननम् नन्व मीनाम्। 



दशकम्-३५] श्रीरमघरितवर्णनम् 1 २६६ 

विचिन्वन् अन्वेषयन् । ववं श्रीरामः] इति अनेन प्रकारेण । उक्त्वा निगय | 

जटायौ ततान्नि पक्षिराज } दिवं स्वर्गम्] यति गते। सृते सतीर्थः} 

अथ अनन्तरम् } सुहदः मित्रस्म जटायोः। प्रेतकाै शवेदहननलाज्ञलि 

दानादिकम् | परातनः प्रकर्येण शाब्रोक्तेन विधिना इतवानसि । जटायो 

रक्तिपकारमाह--दशम॒खः मद्रधेन खद्रधूमहृत इति। दशमुखः रावणः। 

मद्वधेन मम वधेन हेतुना । अन्यथा रावणः सीतामपह न शकरोयादिति 

भावः। लद्ववूं तव वधू सीताम्। अहृत हतवान् । सीतां हस। विहायसा 

गच्छन् रावणो मध्येमाभ निर्य युध्यतो मम पक्षौ छलल मां ममौ 
निपात्य सीतां नीतवानियर्भः] अथ कबन्धवधमाह-- तवं तं फबन्धं जघनिथ 

हृति तें प्रसिद्धम् । कवन्धं तन्नामानं राक्षसम् ] जघनिथ रहिसित्तवानसि । 

कन्धवधे हेतुमाह--गृहानमिति । योजनायतास्यां बाहुम्यामालनं गृही 
स्वा कुक्षौ परकषेप्तुमुयतमित्यथः । मगवतो रामस्य शवरीद्दानं हनुमत्सप्गमं 
च!ह--रे वाताख्येश शवरीं परेक्ष्य पम्पातटे वातसूनु सम्भाप्तः भृकमुदित 

मनाः सं पाहि इति । वातारयेश्च गु्वायुपुरनाथ ।. शवरीं तन्नामधेयं 

कामपि धर्मचारिणीम् । प्रय श्ट । पम्पातटे पम्पायाः पम्पामिधानस्य सर् 

सस्तटे तीरे । वातसूनौ वातातमजं श्रीहनुमन्तम् | सम्प्राप्तः प्राप्तवान् । अत 

एव भृशषुदितमनाः भृशमव्यथे मुदितं सन्तुष्टं मनो य्य सः। ल्व श्रीरामः। 

पादि ममनन्यश्चरणं तायस्वेतयर्थः ॥ 

इति धीरामवरिति प्पासरसि हनूमरछमागमवर्णनं 

चतुसिश्ददाकम् ॥ 



अथ पञव्रिरदथररम् ॥ 

अथ भगवन रामस्य दुमरीरवम्यादिकमाट-- 

नीठः पुत्रीव त्वलु हुमा दृनयुमेः सयषधैः 
धिप्त्याऽ्दुष्टेन भृषो टुदगिय युगपत् पुत्रिणा मप मारान् । 

त्वा सुग्रीयपातोयतमतुटापर बालिन च्याजयूृर्या 
यपविलामर्नपीर्यिग्दवरतितम्त मतद्वाथभान्ते ॥ १॥ 

नीतंश्ति॥ स्र तदनु हनुमता दुपरफौती नीत यथै दुन्दुभे 
फायम् अदूगुेन क्षिप्त्वा मूय॒पिणा युगपत् मत सारान् द्धि । 

त्व श्रीराम । तदनु तस्मिन्नवसरे! सुप्रीम सुपरीयम्य तनाक्ना वानरे 

शर्य रीं स्यम् । नीत प्रापि । उचत्त्तम् ¡ दुन्ुमे तनाप्न 
समुरस्य । फयय शरीरम् । अन्धिद्रमिति यावत् ! अदटुगुधेन पदाद्येन निप्ला 

सुद्र प्रक्षिप्य } मूय अनन्तरम् । परिणा शरेण । युगपत् समम्! सारान् 

ृष्षविोपान् । छड़विथ न्यडृन्त 1 दुन्दुभिकायश्रप॒मघतस्ारयुगपद्वैलनश 
मुप्रीव्य विश्वास जनयितुमिति जेवम्। अथ गाटिपथारिकमाट--ल गालिनि 

न्याजद्त्या टला मतङ्गाश्रमान्ते दिरटतरणिवि वप्पिटाम् अनैपी हृति । 

वारिम तन्नामान वानरेश्वर सुमरीवम्य य्येष्टमरातरम्। व्याज्रृच्या वृक्षगासान 

पिघयेत्यथं । दत्वा निहत्य । मतङ्गाश्रमान्ते मतङ्गम्य तनाक्ना 

महसुनेराथमभ्य आचममूमेरन्ते भष्ये। रिर्तरल्ति दिरहेण मीता 

वियोगेन तरच्ति दीनमानस । वपविटा वपसमयम् । अनैषी नीत 

वानसि } वारिवधकारणमाह् --युभ्रीकघातोयतठमिति। सुभ्रीवम्य घात विरहि 

सन तवोयत इतोयमम् ] न्याजेन बाशिमिग्रहे देतु दर्शीयति--अतुरपख 

भिति! न विते तुरा यस्य तदतुर वर पराको यम्य॒तथाव्रिधम् 1 
मभिमुख स्थित्वा बारिन इनु केनाप्यरत्यत्वाद्िति भाव ॥ 

अथ सीत्तम्बेषणमाट-- 
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सग्रीषेणाुजोक्तयु. समयमभियता व्यधित वाहिनीं ता- 
मृक्षाणां, वीव दिष्च दतमथ दयितामारीणायावनत्रम् | 

सन्देशं चाइगुीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशारी ` 
मारी मामे ममा कपिभिरपि तदा लस्िया सप्रयापः ॥२॥ 

सुग्रीवेणेति }! जथ लम् अगुजोक्त्या सभयम् अमियता सुप्रीवेण 

व्यूहितां दरुतं दिद्च दयितामार्गेणाय अवनम्र ताम् कऋष्णां वाहिनीं वीक्ष्य 
मोदशरी सन्देशम् अड्गुरीये च पवनयुतकरे प्रादिशः। अथ अनन्त 

रम्) त्वं श्रीरामः) अनुजोकया अनुजस्य रक्ष्मणस्य उक्त्या कुतो अवान् 

सीतान्बेषणे करिष्यामीति प्रतिश्रुत्य अधुना तद्विसप्य॒ भोगान् भज्ञानो 

व्दति] यद्वि न बाछिनिः पदवी गन्तुपिच्छति, तर्हि सतवरमेव सीतामनवेषट 

यदुक्त मवतु इत्येवं्रकरिण वचनेन । भयेन सह वर्तत इति समयं यथा 

भवति तथा । अभियता भागच्छता । व्यूहितां तस्मात्तस्मात् भरदेशादानी 

यैकतरावस्थापिताम् । दुतं कटिति। दयितामार्गणाय दवितायाः सीताया मार्म 

णाय अन्वेषणाय } अवनश्राम् अवनतामू्) सन्नद्धामिति यावत् ] तां भिद्धाम् 1 
कक्षाणां कपीनाम् । वाहिनी सेनाम् । वीक्ष्य ट्म! अत एव मोदशाली 

प्रुदितमनाः। सन्देशं सीनासमीरपेवक्तम्यमर्थम् । अङ्गुलीयं सुद्िकाम् । चका 

रस्सणुचये । सीतायाः भव्यया्मिति भाव । प्वनसुतकरे पबनदुतस्य ब्रीहनुमत, 

करे हस्ते । प्रादि. दत्तवानसि । तदा कपिभिः अपि सपरयि- तसया मर्गे 

सर्गे भमार्मे । तदा सक्िननवतरे। कपिभिः वानरैः | अपिद्वथे ! सप्रयासैः 
सयने 1 खस्मिया तव परिया सीता। म्मे परथि। द्विरक्यया स्वप्वपिं मर्गं 
प्विति दरचितम्] ममम जन्वि्टा ॥ 

हनुमान् सङ्कायां सीतामद्रक्षीदिवयाह-- 

तदवाताकणेनोचद्रशदुरुजवसम्पातिसम्पातिषाक्य्- 
ओततर्णा्मोधिरन्तनैगरि जनकजां वीक्ष्य दत्वाइ्गुरीयम् । 

? 34 1, 
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्रषु्योद्यानमक््षपणचणरणः सोटयन्धो दञचस्यं 
दु प्ठप्टरा च लङ्क क्षटिति स हलुमान् मौरिरतं ददौ ते ॥ ३ ॥ 

तदतति 1 सः हनुमान् अन्वर्मगरिं जनकजा वीक्ष्य जद्ूयुरीयं 

दत्वा उथान प्रश्चुय अक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धः दशा्यं दृष्ट्रा र्का प्ट च 

क्षिति ते मौर्वं ददौ) स. प्रसिद्धवीर्ः) अथवा यत्ते मगकन् रामः 
सन्देशमङ्गुरीयं च प्रायच्छत्, स॒ इयः ] अन्तर्नगरि रङ्ानग्या अभ्य 

म्तरवर्तिन्यामहोकवनिकायाम् । जनकजां सीताम्] वीक्ष्य शृ । अड्गुरीयं 

श्रीरामदेतरेन दतं सुद्विकाम् ! दला प्रदाय! उदानमदोकवनिकाम् | 

रक्षय वर्णयित्वा । अक्षक्षपणचणरण. अक्षपणेन अस्य अक्षनान्नो रावणा 

सजस्योध.नमञ्जनजितेनामणासना सह युद्धधतः क्षपणेन वधेन प्रसिद्धो ~ 
रणो युद्ध य्य स 1 अक्षं निदयत्यथैः। सोढमन्ध. सोदः दापस्मरणा 
न्र्पितो बन्ध सोदरषधप्रकुपितेन शक्रजिता प्रयुक्तेन व्रघ्ास्नेण कृतं बन्धनं 

येन स, दशस्य रावणम् { दृष्ट विलोक्य । रक्ष॒ नगरीम् । ष्ठ 

राबणेरितनिशावरोदीपितसाद्गूलोञ्जवरत्ावकेन दण्वा । क्षटिति स्वरम् । 
ते वु्यम् शीरमाय । मौरिर् प्रत्यया सीतया दं वूढममणिम्। ददौ 

दत्तवान् । ननु फथं सीता रद्कपुरीमध्यवर्तिनीरयवागच्छन्मारुतिरियत्राह-- त 

द्वातीकर्णनोचद्ररदुरुजवसम्पातिसम्पातिवप्रियरोचीणार्णोधि. इति । तव वार्ता 

खद्ा्त श्रीरमब्रवान्वम्तम्या आकर्णनेन धवणेन उचन्तौ उल्तौ गस्तौ पक्षौ 

यस्य सः लद्रर्तीकर्णनोषद्रसल्, उरुजवसम्पासी उरजवेन मदावेगेन सम्पद्न 

क्षीलश्च य॒ सम्पाति तन्नामा परिराजम्तस्य उपू्ुहीय सीता वतो 

वाक्येन र्धायां वर्वर सीतितयवं रूपेण प्रोदी्भः परक्येणोरुत् तीर्थः अति 

क्रान्त अर्णोपिम्समुद्रो येन तथामूत. सन् ॥ 

अथ भगवतो रामम्य जेत्रयातामाह-- 

त्वं सुगरीवाङ्गदादिप्ररलकपिवमूवकविकान्तभूमी- 
्नोऽभिकम्य पारेजरयि निधियरेनद्रायुलशरीयमाणः । 



वरकम्-३५] श्रीरामचरितवणनम् । २६७ 

तसक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् श्रर्थनापाथ्यरोप- 
्रास्तामेयाद्वतेजखसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्मम् ॥ ४ ॥ 

समिति ॥ लं दुग्रीवाङ्दादिग्रबलकपिचमूचक्रविकरन्तमूमीचक्रः भमि 

क्रम्य परिजलपि निरिचरेन्राल॒जाश्रीयमाणः रहसि तत्रोक्ता तुवार्ती निम 
यन् प्रर्थनायार््वरोपरास्तमनयास्नतेजघ्नरसदुदधिगिरा मध्यमा रन्धवान् । 

खं श्रीरामः । सुप्रीवाद्गदादिप्रवरकपिचमूचक्रयिक्रान्तमूमीचक्रः सुप्रीवाङ्गदादीनां 

सुप्रीवाद्गदपमृनीनां प्रबखानां प्रृवरश्चालिनां कपीनां "वानराणां यजच्चमूचकरं 

सेनामण्डलं तेन विक्रान्तमाक्ान्तं मूमिचक्रं भूप्ण्डठं येनसः) अभिक्रम्य + 

गला । पारेजरपि जक्येः परे । समुद्रतीर इत्यर्थः निरियरे््रानुजाध्रीय 

माणः निशिचरेनद्रस्य राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य अनुजेन सोदरेण विभीषणेन 
आश्रीयमाणः. शर्णार्थमम्यधितः } रहसि एकन्ते । तसोक्तां तेन विभीषणेन 
भोक्ता परक्येण सविस्तरसुक्तां कथिताम्। शवा शतोः रावणस्य वर्ती 
शृतान्तम् । मिशमयन् श्रणन्] प्रर्थनापार्य्यरेपमरस्तामेयास्ततेजस्तसदुदधिगिरा 

्रर्थनाया याच्जाया आपार्थ्यन वैफल्येन दैतुना यो रोषस्तेन निमितेन प्रास्तस्य 
क्षस्य अश्रेया्रस्य तेजसा त्रसतः भीतस्य उदधेः समुद्रमवुर्वरुणस्य गिरा 
वाचा | मध्यमाभन समुद्रमध्यगतं मा्ैम्। रब्यवान् सलमथाः ॥ 

समुद्रे सेतुबन्धनादिकमाद-- 

कीरराशान्तरोपाहतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातो 
यातून्यामयै देषरूनखशिखरिधिरासालशचस्तेः स्वसैन्यैः । 

व्याडुयेन् सालुजस्त्ये समरथवि प्रं विक्रमे शक्रञेत्रा 
वेगानागास््बद्वः पतगपतिगरुनमारुतैमोचितोऽभूः ॥ ५ ॥ 

कीक्ेरिति ॥ चम् आशान्तरोषाहृतगिरिनिकरैः सेतुम् आधाप्य यातः 
दंष्रनखशिखरिशिशसाटरस्तरैः स्वसैन्ये यातूनि आमचं सानुजः समरुति परं ~ 

विक्रमं॑व्यादुर्बन् वेगात् शाक्रे्रा नागास्तबद्धः पतगपतिगरन्मास्तै. मोचितः 

अभू. । चं श्रीरामः। आशान्तरोपाहतगिरिनिकरैः आदान्तरेभ्यो दिगन्तरेभ्यः 
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उपाहूता आनीता गिरिनिकरा पर्वतसमहा यैक । कीदौ वानरै आधाप्य 

कारयिता । वासिषाविव्यथौदम्यते। यात॒ गत । दश्रनखशिखरिशिरास्मल 

रै दषटरश्च नदाश्च रिलरिथिश्च शिटाश्च साटश्च शच््राण्यायुधानि येषा 

तै] दष्ट दन्तविदोषा 1 नखा नखरा रिखरिण पर्वता । रिस दृपद 1 

सारा ृक्षविभेषा । स्वपेन्ये म्ब्य सैन्यै । यतुनि रक्षासि। आर्च 
आ समन्तानमर्दयितवा । अनुजेन सह वर्त इति सानुज } समरमुवि रथाङ्गे । 

प्रमतिद्चयिततम्। विक्रमे पराक्रमम्] व्यकुर्वन् भरकादयन् 1 वेगात् क्षटिति । 

शकना इन्द्रभिता । नागास्तरव नागाप्त्रेम बद्ध । पतगपतिगरमास्पै 

` प्तगपतेर्गरुडस्य गर्त पषप्य मासतैवति । मोचित नागान्त्रमन्धनुद्विमो 

चीत ॥ 

इन्निद्वपमाट-- 
सीभितिस्तवयर शक्ति्रहतिगलदसुरानजानीत्तील 

धाणात् प्राणातुपेतो व्यट्रणुत इृखतिश्छाषिन मेघनादम् ॥ 
मायाक्षोभेषु बै्भषणव्चनहतस्तम्भनः इम्भकणं 

सम्परा्ठ फम्पिोरतिरमखिटचमूमकषिण व्यधिणोस्चमप् ॥ ६ ॥ 
सीमित्रिरिति॥ सौमिति मु अत्र दाक्तिपहतिगटदसु वातजानी 

तमल्धाणात् प्राणान् उपत॒ मायाक्षोभेषु वैभीपणवचनहतम्तम्मन उति 

शछापिनं मेघनाद व्यटृणुत। सीमित्ति सुमित्राणजा रष्ेण } ठिरोपे। 

अव रणमध्यं] दततिप्रहतिगरदसु शत्तिप्रहस्या शक्तिप्रहरिण गरन्तो 

निर्मा जक्षव प्राणा यम्यस । वतननीतरीर्राणात् वातजेन हनुमता 

आनीतम्य यैरम्य जषपिपपेतम्य भ्राणात् प्राणात्, प्राणानमू् । 

उपत प्राक्त 1 मायाक्लोमेषु मायाविरूरिषु । संभीपणवचनटतम्तसम्मन वभीपण 

ववनेन मिमीपणवप्ता हत निवारित म्तम्मनम् अचर्ता मायाविदं 
चेन युदव्यापारानिश्ि्म्य स 1 गुखनिश्मधिन उरती शान्यानि श्यपितु 

शीरमभ्येनि त्योक्तम् । मर्यादामतिनिम्य शाल्वेन युद्धयननमित्य्ं । ण्तेनाभ्य 
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इुयलमुक्तम् । " मेधनादमिन्द्रजितम्। व्य्ृणुत जघान । अथ कुम्भकर्ण 

वधमाह-- घं कम्पितोर्वप्तरं सम््राघतम् अलिर्चमूभक्षिणं कुम्भकर्णं 'ह्थक्षिणोः 

इतिं । त्वं श्रीरामः । कम्पितो तरं कम्पितं चारितिमुवी तं भूतं येन तम् | 

अखिरचम्मक्षिणं समप्तैन्यादिनम् । इुम्भकणै तन्नामानं रावणानुजम् । 
व्यक्षिणो- व्यार्हिसी; ॥ 

अथ रावणवधमाह-- 

गृष्ठन् जम्मास्सिम्पेपितरथकवचो रबणेनाभियुद्धथन् 
बह्मा्ञेणास्य भिन्दन् गठततिमबलामग्निष्द्धां पगृहनन् । 

देवभ्रेणीवरोजीवितसमरस्पैरशतेनेशषसतवै- 
रैङ्काम््रा च साकं निजनगरमगा मभ्रियः पुष्पकेण ॥ ७ ॥ 

गृहन्निति ॥ लं जम्भारिसम्नेपितरथकवचौ गृहन् रावणेन अमि 
युद्धथन् अस्य॒ गर्ततिं बर्मलेण भिन्दन् भविदधामबल प्रगरहन् गकषते, 
करक्षसचै. रुहकम््रौ च साकं समिय" पुष्पकेण निजनगरम् अगा । त्वं 
शरीरामामिधानो दरि । जम्मारिसम्मेषितरथकवचौ जभ्मारिणा देवेन्द्रेण 
सम्मेपितौ अनुतरेषितौ रथकवयौ रथं स्यन्दनं कवचं वर्म च । गृहन् स्वीकुर्वन् { 
अभियुद्धयन् अभिसुखं युद्धचन् । अस्य रावणस्य 1 गरुतरत्ति कण्ठसमूहम् । 

ददाकन्धरत्वादिति भाव । भिन्दन् निङृन्तन्। रावणं वेवयर्थ-] भसि 

शुद्धम् अपरौ शुद्धाम्। अबा सीताम्! प्रगृहन् भक्ेण सादरं 
गृहन्नाददान । अक्षतौ अपगतानि क्षतानि शसप्रहारजनिता व्रणा येभ्यस्तैः | 
अन्पूनसंस्यैरिति वा । ऋष्सहर्वानरसमृटै- 1 लङ्काम विभीषणेन । 
चकारस्सपुचये। साकं सह ! सप्रिय प्रियया सीतया सहितं । पुष्प 

केण पुष्यकाख्येन विमानेन ! निजनगरं स्वनगरीमयेोद्धयाम् । अगा" मतवा 

नसि। ननु बहूनां वानराणां युद्धमध्ये राक्षपैर्वि्िसितनया कयं वानरसद्वा 
नामन्यूलसंस्यतेवयाशङ्कायामाद- देवप्रेणीवरोजी विततसमस्तैः इति । देव 
मरेणीना सुरसश्चयाना वरेण अनुग्रहेण उजीविता सजीवाः तास्ता समरे 
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युद्धे मूकर्मतमरणै ¡| लोकत्रयकण्टकस्य रावणस्य वपेनातीव वुदेवसयै 

सुजीवतिरितयये ॥ 

एव रावणनिग्रट वर्णयित्वाऽनन्तर भगवतो रानम्य॒राग्यामिपेक 

माट-- 

श्रीतो दिव्याभिपेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरसी 
मथिरया पापपाचा धिं धिय किंठ ता गर्मिणीमम्यहासीः । 

शत्रुत्नेनादपित्या लणनिशिचर परादयः शद्रा 
रावद्ारमीकिगेदे एतयसतिरूपाश्तं सीता सुती ते ॥ ८ ॥ 

परीव इति ॥ त दिव्यामिपेकै भीत अयुतसमधिकान् पप्परान् पैरी 1 

ख श्रीम । दित्याभियेकै दिव्य्दिव्योदककल्ितैरमिपेकैरमिपेचनै । राक्षसे 
नै कपीन सरितसमुद्ेभ्य सरसीभ्यश्ानीतर्दिव्योदकैरमिपेव)दित्यथै । 
प्रीत सन्वु्ट 1 अयुतसमपिकान् अयुताम्यपिकान् 1 वत्सरान् सवत्सगन् । 

भेव्यन्तसतयोगे द्वितीया । परयरसी अरमथा 1 भगवतत सीतापतियागमाद-- 

त मैथिल्या पापवाचा दिव शिव गर्भिर्णीं तामभ्यहासी र्ठ इति। 

भिद्या बिदेहराजदुदितरि। अनेन सीताया अयन्तञुद्धत्व ध्वन्यते) प्रप 
याचा अनमिज्ञजनङृतेन परगृहवासदूषणेन हेतुना । शिव शिवेति खेदाति 

श्ये! मर्भिणीं मसत्त्वाम् } अम्यहासी व्यक्तवान । कठति वर्तयाम } ष्व 

शमेन रुवणनिशिचरम् अविला शद्रपाश प्रार्य । लवणनिदिचर् टवणा 
भिधान रक्षसम् । अर्दयित्वा घातयित्वा ] स्वय शाश कुस्सित श््रस॒निं 

शम्बूकामिधनम् † तपस्यनिकारित्वाचस्य कुरिवततवम् । पार्दय॒विदिसितवां 
नसि। मृतस्य ्राह्णरिशो प्रलुजीनार्थमिति माव । श्रीरामस्य पुव्रोत्ति 

माह-- तावत् वासमीकिरोदे हृतवति सीता ते सुतौ उपासूत इति। 

तावत् तसिमन्नवसरे। बासमीकिगेहे मटामुनेर्वास्मीकेराश्रमे । इृतवसति कृता 
वसनिर्वासते यया सा) ते ठव। इतौ पत्री कुरर्वामिानौ । उपासत 

शुवे 
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जथ भगवतो रामस्य स्वर्गारोहणमाद-- 

वारमीकेस्त्वत्ुनो ्वापितमधुर्कृतैरक्ञया यन्नवे 
सीतां खम्याप्तुकामे क्षितिमविशदसौ स्वं च काराथितोऽपः । 

हेतोः सौमितिाती स्वयमथ सरयूमपरनिश्योपभृतयैः 
सारं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देष वैङुष्डमाघम् ॥ ९ ॥ 

वारमीकेरिति ॥ त्वयि यज्ञवाटे वसुतोद्रापितमधुरकृतेः बास्मीकेः 

आज्ञया सीतामाप्तुकामे असौ क्षितिमविदात्† त्वयि श्रीरामे। यज्ञवाटे याग 

शाखायाम् । चल्खुतोद्रापितमधघुरङृतेः सुताभ्यां तव पुत्राभ्यां कुशर्वाभ्या 

सुद्वापिता उैर्गापिता मधुरा मनोहरा ईतिः रामायणं येन तस्य । वार्मीकेः 
तन्नाम्नो महासुनेः। आ्ञया नियोगेन । हैनौ तृतीया । मप्तुकामे प्राप्तुमि 

च्छति सति । असौ सीता । क्षिति भूमिम्) अविशत् भरविवेदा । पारिया बसु 

न्धरया दत्तं विवर् प्राविशदिवयर्थः] तवं च कालर्थिंतः जम्ः। चकारः 

सथं { कालार्थितः कालेन यमेन अर्थितः स्वर्गारोहणाय प्रार्थिततः। हे देव लं 
हेतोः सोमित्रिषाती अथ स्वयं सरयृमग्ननिददोषमृलैः साकं नाकं प्रयातः 
आं निजपदं वैकुण्ठमगमः । देव प्रकाशमान । त्वं श्रीरामरूपेणावतीर्णो 
भगवान् दरिः) हेतोः स्वर्गारोद्टणवीजम्य । रमयति दोषः । सोमितव्रिषाती 

रक्षणं परित्यजन् । परित्यागस्य ॒हिसासदृशतया सौमिततिधातीवयुक्तम् । 

अल्ायमथे.-रदस्संवादिनोरावये््र्टारं व्यक््य इति धर्मराजस्य पुरस्तात् प्रति 

ज्ञाय रामप्तदनन्तरं प्राप्त रक्मणं परतिज्ञामङ्गमयात्तव्याजेति । अथ अनन्तरम् । 

सरयूममनिरोषमये, सरय्वा तदारूपायां नयां मैः कृतनिमजनै" निद्ोपै. 
असिरर्मृयेश्च । साकं सह । नाकं स्वरीम्। प्रयातः गत | आये 
्रहमण्डोसपतेः पूर्वमपि विद्यमानम् । निजपदम् आसनो घाम । वैकुष्ठं 
वैकृण्रोकम्। अगमः गतवानसि ॥ 

मनु कथं भगवान् रामाभिधानो हर्रिसारामः सीतावियोगेनार्तोऽम्त् , 

किमर्भ् वा पापरहितां सीताम्यजदित्याशङ्खां परिहरति-- 



द् नासयणीयप्र् [कन्ध -र 

सोऽय मर्त्यावहारस्तय खलु नियत मत्य॑धिकषा्थमेव 
विवेषाितिसयस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिमक्त्या ! 

मो चेद् स्वारमायुभूते; क्य यु सेतर मनसो परिक्रिया चक्रपाणे 
सत्य स्मैकमूतं पवनपुरपते व्याधुु ग्याधितापान् ॥ १० ॥ 

सोऽयमिति। स अग्र मर्यावतार खल नियत मरस्यरिक्षार्थम्। 
स॒ प्रसिद्ध) अय प्रदतं । तव स्बतन्त्ेच्यस्य भगवत | मर्प्योवितार् 
रीर्या मनुप्यविग्रहपछिह । * अनेन मायाप्रतन्तराणा जी पानामिवानन्यपर् 

न्तरस्य भगवतो टीलाविग्रहपसिमरदेऽपि न ससारिलप्रसक्तिरिति सचितेम् । 

खल्विति तथै) नियतत निध्िनम्) मर्त्वरिक्षाध मर्त्यान् बोधयितुम् 1 
अत्नोपपततिमाह--एव कामधर्मातिसक्सया गरिशेपातिं निरागस्त्यजनमपि भवेदिति । 

एवम् एव सति { कामधर्मौतिसवत्या कामश्च धर्मश्च कामधमीं तयोरतिर्क्त्या 

अत्यासवेत्या। विश्ेप्ति विरहपीडा] निरागस्य्न निरगस निरपरा 
धस्य व्यजन व्याग । कामातिसक्सया विशवास धर्मागि्कत्या निरागस 

अपि व्याग ह्यर्थं । अपिस्सषुचये। यद्वि मगवताऽय मनुध्यावतारे 

मानुषान् बोधवितुमेवाङ्गीकृत , तर्दि कामातिसवत्या विरदपीडा जामते, 
धमौतिसक्स्या निरागसोऽपि व्याग ॒कतैन्य स्यादिति मनुच्यान् बाघयितुमेव 
पियावियोगेनार्तमटापादिकमपापाया सीताया पहितयागशथ भगवतो रामम्योय 

पयत इर्यथं । अन्न विपक्षे बाधकमाह--दे चक्रपाणे नो चेत् तव मनेस 

रिक्रिया क्वनु इति। चक्रपाणे चक्रे घुद्नम् अथवा कीरस्य चक्र 
शर्वार द्वादशारम्ः इत्यादिना वक्ष्यमाण पाणौ करे यस्य स इति व्यधि 

करणो बहुप्रीहि । तथ(विथ । स्वाधीनकलित्यथे । अनेन मगवत ससा 

रापादने कारोऽपरि न प्रभुरिति सचितम्। नो चेत् यदि नायमवसे 

भेगवना म्सयरिकारथमद्ीकृन › तरदतय्थ [ विक्रिया विकार | क्व नुकुब 

वरति । न कुतापीवय्थ 1] अत हेतुमाह स्वस्नानुमूते इति। स्वह्यासा 
श्वरूपमेवानुमूतिरनुभवो यम्य | स्वभकाशसविदूपम्धेठि यावत् । अथ 
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प्ा्थयते- हे सत्तैकमूर्ते पवनपुरपते सः त्वं व्याधितापान् व्या 

धुन इति। सत्वैकमू्ते शुदधसत्वस्वखूप । पवनपुरपते गुरुवायुपुरनाथ । 
सः श्रीरामरूपः । लं श्रीहरिः। व्याधितापान् रोगपीडाः। व्याधुनु 

अपाकुरु ॥ , 

षति श्रीरामचरितिवर्णनं 

प्यर्चिशद्दाकम् ॥ \ 

प त्िशदशकम् ॥ 

अथ मगरको दरेप्ियाव्तारगह-- } 

अत्रेः पुततया परा त्वमनघ्रयायां हि दत्ताभिधो 
जातः कशिष्यनिवन्धतन्दरितमनाः स्वस्थश्चरम् कान्तया । 

दो भक्ततमेन देहयमरीपालेन तस्मै वरा- 

नषटश्वयंखान् श्रदाय ददिथ स्वेनेव चान्ते वधम्  ॥ १ ॥ 
अत्रेरिति ॥ ववं एरा जत्र. पुत्रतया अनसूयाया दत्तामिधः जातः 

दि] लं श्रीवैकुण्ठः। पुरा पूर्वम्। अलिस्तन्ना्नो सुनीश्वरस्य ] पुतेतया पुत्र 
स्वेन । अनसूयायाम् अनसूयामिधानायामतर्रमपल्याम् ! दत्तामिषः दत्तो मयाऽह 

मिति भगवतोक्तत्वादत्त इ्यमिधां नाम यश्य सः। जातः अवतीर्णः । 

हीति प्रसिद्धौ । स्वस्थः कान्तया चरन् चवं भक्ततमेन देहयमहीपलेन द््टः 
तस्मै अेशर्मखान् वरान् , मदाय जन्ते स्वेन एव वधं च ददिथ। स्वस्थः 

निरुयमः। कान्तया प्रियया सह । चरन् सज्चरन्। मधुमद विवश्चमाचं भ्रदर््य 

खासारामश्चरनिर्यर्थः ] अत्र देतुः-- रिष्यनिबन्धत्तन्दितमनाः इति । दिप्याणां 

धेननिबन अनुवर्वनेन तन्द्ितं निरुत्सादै तं मनो यस्य सः । रिप्यनिबन्धेन 
८ 35 ५ 
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समाधिमङ्गमयादिति माव } त्र दत्तातेय । भक्ततमेन अनीवारमनि भक्तेन | 
देहयमदीपदेन श्रीकार्ववीयार्जनेन । दए अवनेकित । तमै ेटयमहीषराय 1 
गर्यमुलान् -ेर््मृतीन् । वरान् अनुग्रहान्) प्रदाय दत्वा) जन्ते 

अवसाने । जासमना । एवकरिणान्यम्य व्यवच्छेद { वथ निप्रटम् ! चकार 

मसुश्चये | दरिथ दत्तवान् ॥ 

^ सथ भगवते परद्युरामवितारमार-- 

मर्त्यं कर्तुमथानस्य च वर तच्छक्तिमात्रानत 
त्ह्रेपि तदाऽगििल दृपर्लं हन्तु च भूमर्भरम्। 

मभ्जातो जमदग्नितो भूगुकृले त्र रणुकाया दहरे 
रामो नाम तदात्मजेष्ययरन पित्रोरथा मम्मद्म् ॥२॥ 

सत्यभिति॥ हे दहरे कथ च भेगुले जमटम्निन रेणुकाया रम 

नामः दासेषु अवरन मञ्रत पिता सम्मदम् जथा | हरे विष्णा। 

अथ गनन्तरम्। भृगुक्टे सुनीश्वस्य मृगार्मुदो। नमदभ्नित नमदभिनाघ्ना 
अहामुने । रेणुकाया तन्नामृधेयाया जमदरेधरपल्याम्। नमिति प्रसिद्धौ । 

तदारमनेषु तम्य जमदरमररासतेपु पुवपु । अवरत कनिष्ट । सञ्जात अव 

तीर्ण । ग्विरमातु पितुश्च} म॑म्पन सन्तापम् । अधा प्रतवानमि। मग 

चता भार्मवाबितारम्य भ्रयोरनमाह---अर्जुनन्य वर् मलय कु च, अविन 

नृपकुल हन्तु च दति। अनुनभ्य कार्तवीरयम्य । वरम् आसमनैबन्ते वधम् । 

अखिरु समस्तम्! नपर राजवद्म् । टन्तुम् उन्मूरयितुम् । चकारौ 

सथुकषये } राजवशनिदेहेतुमाद--मूमे मरमिति। मूमे एथित्या । भर माराय 

माणम् | अव देतु --कऋष्रेपि इति। जेग्र घेरने, त्रामणसमू इनि 

यातत दवे पीडयतीति ऋषि । अर्जुनि प्रथिवी परशासति मूषा नातीव ननन 
द्रोह चह्रित्याह---तदा तच्छक्तिमात्रानतमिति। तद्रा अर्जुने भूमि परा 

सति। तच्छक्तिमावानन चच्छक्तिमत्रेण स्स्या्जुनम्य चति पराक्षम तन्मा 
वेणः आनतमीषच्छपिनबन्मापद्रवम् ॥ 
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भगवतो भार्मवस्याशङ्वितं पितृनियोगानुष्ठानादिकमाह-- 

छतधा्नायगणचतु्दशवया गन्धर्वराजे मना- 
गासक्तां किल मातरं प्रति पितुः करोधाङ्करस्याक्ञया | 

तावाज्ञातिगसोदरैः सममिमां टित्वाऽय शान्तात् पिहु- 
स्तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माताथ तेऽदादरान् ॥ ३॥ 

लब्धान्नायगण इति ॥ र्व्याक्नायगणः चतुर्दशवयाः लवं पितुः 

ज्या ताताज्ञातिगसोदरैः समम् इमां छितर अथ शान्तात् पितुः तेषां 

जीवनयोगे वरम् आपि । रब्धन्नायगणः शब्दतोऽर्थतश्च गृहीतसम्तवेद 

राशिः। चतुर्दशवयाः चतुरदश्न वयांसि यम्य सः} लं श्रीमार्मवरामः। 
पु. तातस्य जपदत्नः। आज्ञया न्ोभेन ! तातानातिगसोदरैः तातस्याज्ञं 

मातृवधनियोगमतिक्रम्य गच्छन्तीति ततज्ञातिगाः । इदं च विदोषणं पितु 

वधा्ञायां दहेतुतयोपात्् ! सोदराः ग्यषठमरातरक्तैः। समं सह । इमां 

मातरम् ] चछिला खङ्गेन सीर्पाण्युलछृत्य । अथ जनन्तरम्। शान्तात् 

परशान्तकोषात् । पितु जमद्मेः। तेषां मातुश्राृणां च। जीवनयोगं 

जीवनेन जीवितेन योगं सम्बन्धम् ) वरमनुग्रहम्। आप्रिथ प्राप्तवान्) ननु 

भगवान् जमदमिः कुतो रेणुकां दन्य नियुक्तवानिति चे्ताह---मातःं प्रति 

क्रोधाकुरम्य इति । मतिरं जननी रेणुकाम् । ग्रति उदिश्य। क्रोधा 

कुरस्य क्रोधविवशस्य। कोपदेतुमाह--गन्धर्षरजे मनाक् आसक्तं किङ इति। 

गन्धर्वराजे चिनरथे । मनाक् ईषत् । सक्ताम् अनुरक्तद्दयाम् । किटेति 

वर्तायाम् | नयां विहरन्तं गन्धर्षराजं चितरथं सकोतुकं वीक्षमाणामाकरय्य 

रेणुकां तम्मिन्ननुरक्तामवगम्येन्यभैः) माताऽपि भगवति ग्रीमा्गवे पस्ि्टऽम् 

दिव्याह--माता च ते वरान् अदात् इति) मरातत जननी! चकारः 

समुचये! ,ते तुभ्यं श्रीमार्मैवाय। वरान्. अनुग्रहान्! अदादतवती ॥ 

अध् श्रीमार्मवरामश्च तप्थर्यौ मगवतो महेश्वराद्ररमासि चाद-- 
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पितवा मार्ुदै स्तयादवियद्धेनोनिजादाधमात् 

्रस्थामाथ भूगो भिरा दिममिरायाराध्य भीरीपतिम् । 

न्ध्या तत्पर तदुक्तदयजच्छेदी महास्रादिषः 

श्राति मि्रमथाङृतनणघुनि प्राप्यागमः स्वाश्रमम् ॥ ४ ॥ 

पितेति ॥ अथ ल भूगो गिला मातूमुदे म्तवाहृतविगद्धेनो 

नित् जाशरमात् प्रस्थाय टिमगिरौ सौरीपतिम् आराध्य तरु रज्वा 

तदुक्तदनुजच्छेदी महास्तादिक प्रा 1 अथ उद्कृतनणसुरनिं मिल प्राप्य स्वा 

श्रमम् अगम । अथ अनन्तरम् त्व श्रीमार्गव । मृगो तत्नान्न स्ववश 

कूटस्थस्य महासुने 1 गिरा नियोगेन । पित्रा जनकेन 1 मातृमुदे मातु 

री ! स्तबादतवियंद्धेनो स्तवेन स्तोतिण जाता जानीता बियद्धनु स््े 

सुयिमस्तस्मात् । अनेन आश्रमस्य दुम्न्यजत्वमुक्तम् । निजाद्ासीयात् । प्रम्थाय 

गला । दिमगिरौ दिमद्रौ । गौरीपति मवानीपरति मेधम् । = माराध्य 

तपसा तोषयिला। तलश्य॒ तस्य गोरीपते पर खारम् । र्न््वा राप्य | 

तुक्तदनुजच्छेदी तदुक्तस्य तेन मदैश्वरेणोक्तस्य निर्दिष्टस्य दनुजस्य असुरस्य हन्ता 

सन्] महास्तादिक दिन्याम्तादिकम् । प्रा्ठ॒रब्धवान् । जथ अनन्तम् । 

जङृतन्गघुनिम् जङृत्णनामान सनिम् । मित सद्दम् । पराप्य रन्ध्वा । स्वाम 

म्वस्याश्रमम्] अगम गतेयानसि ॥ 

अथ कर्ववीरयैवधम्य वीजमुपक्षिपति-- 

आेयेपमतोऽखनः सुरगयीसप्रा्सम्पदवणे 

स्त्वसिगर परिपूजितः परमतो दुमेन्तिगाचा पुनः, 

मा क्रतु मचिय न्ययुदक्त कथिया तेनापि रन्धन्धुनि 

प्राणकषेपसरोपगोहतचमूचक्रेण वत्यौ हृतः ॥५॥ 

आलेपगत इति ॥ अर्जुन सतिता परिपूमित । अर्जुन कात 

वी । लसिता जमदभिना। परिपूनित परित पनित । पर्विरे सह 

पूनित इत्यम् 1 ननु कथ सुनिर्महाराज सपरिवारमातिय्येन पूजयितु समर्थोऽम्. 
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दिति चेत्त्राह--सुरगवीसम्भा्सम्पद्रभैरिति! सरग्वी कामधेनुस्तस्याः सकरा 

“ दात् सम्पातरुन्यैः सम्पद्रणैरुपकरणसच्वयेः। जर्जुनस्याघमपवेशकारणमाह -- 
आशखेरोपएगतः इति । जेट मृगया तसमसद्गेन उपगतः जाशमं रासः} पुनः 

पुरगतः गां केतुं सचिवं न्थयु क्त 1 पुनः अनन्तरम्। पुरगतः पुरं स्वनगरं गतः 

प्राप्तः! गां कामधेनुम् ] कं मूल्यं प्रदाय स्वीकर्तुम् । सचिवं मन्तिणम् } न्ययुङ्क्त 

नियुक्तवान्] ननु कथमेतत् परमधामिकेणार्जुनेनाचरितमिति येततत्राह--दुर्मन्ति 
वाचा इति) दुष्टस्य मन्तिणः अमात्यस्य वाचा उपदेशेन। न तु स्व 

मेधया । विरेरन्यथ। कर्तुमशवयत्वादिति भाव. । अथ मन्तिण. पतिमाद-- 

तेन अपि रन्धन्मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहतचमूचक्रेण वत्सः हत इति । तेन 

मन्तिणा । अिस्वर्थो विरोषे । तमाह--रन्धन्निस्यादि । रन्धन्मुनिप्राणक्षेष 

सरोषगोतचमूचक्रेण रुन्धत, गवाहरणमारन्धानस्य स॒नेमदयनः प्राणकषेपेण वधेन 

हेतुना सरोषया कुपिता गवा वियद्धन्वा हतानि जालमनो देदानित्छतैरनीकै 

विर्हिसितानि चमूचक्राणि सेनामण्डलानि यस्य तेन सता! वत्सः सुरगब्या 

चतसः] हतः मादिप्मती नीतः । ननु कथे मन्तिणौ सुनिवधे मतिरुदिते 

स्याराङ्कायामाद-- कुधिया इति । कुत्सिता धीवुद्धिरयस्य तेन । किमकाभ कदर्याणा 

. मिति भवि. ॥ ^ 

वस्साहरणमाकर्णयतो भार्गवस्य प्रवृत्तिमाह-- 

शुक्रोजीविततातवाक्यचक्तितक्रोधोऽथ सख्या समं 
धिश्द्धयात्तमहोदसोपनिदहितं चापं इठारं शरान् । 

आरूढः सदवाहयन्दकरथं माहिप्मती माविशग् 
वाभ्मिर्वत्समदा्चपि क्षितिपतौ सम््रास्तथाः सङ्धरम् ॥ ६ ॥ 

शुक्रोजीथितेति ॥ चलं शक्रोज्नी वितततवाक्यचरितक्रोधः सख्या समं 

ध्यात्तमदोदरोपनिहितं चापं कुढारं शरान् भिभरत् सहवाहयन्तरकरथम् आरूढः 

माहिप्मतीम् जाविशन्, क्षितिपतौ वागमिः वत्सम् अदारुपि सङ्गरं सम्मास्तुयाः] 

लं श्रीमार्मवरामः। शुकरोजीविततातवाक्यचस्तिकरोधः युक्रेण उरनसा उजी 



4 

२७८ नागयणीयम् [स्न्यः-९ 

वित्तः मृतसञ्जीयिन्या विया भजीवः कता यम्तातः पिता जमदरभिश्तस्य . 
वाक्येन ` चरित. प्र्पुरम् क्रोधः कोपो यम्य सः। यथ् अनन्तरम् सण्या 

ऊक्ृतत्रणसुनिना। समं सह । ध्यातमहोदरोपनिहितं ध्यातेन महादरेण 

त्नान्ना चिवपार्पदेन उपनिहितम् आनीतम् । चापं धनुः | कुटारम् 

करेण दत्तं ९यम्। शरानखाणि। विभत् दधानः । महवादयन्तृकरथं 

वाटा अश्वाः यन्वृकः सुतेव वाहयन्तृकाम्तैत्सद् वतत ' इनि सदवाहमन्तृकः 

सर चासौ रथः स्यन्दगस्तम्) आक्ढः अगिष्ढः । मादिप्मतीम् अजनस्य 

पुरीम् । “आविशन् पविषटः। क्षितिपनी अर्जने | वाम्मर्व॑चनै" | भदषि 
जद्रत्तवति सति) सद्धरं युद्धम्। मम्धाम्तुधाः प्रारव्धवानमि ॥ 

अथ पूत्रनागरे सत्यजुन स्वयमेव श्रीपरदयुरममापपतित्याट--- 

पुत्राणामयुतेन महदयमिशाक्षौदिणीमिमेदा- 
` सेनानीभिरनेकमित्रनिव््याजुम्मितायोधनः । 

सचयस्वत्तकृटाखाणप्रिदलननिश्येपन्योत्करो 
भीतिपरदूतनषटशिष्टतनयस्चापापतद्ेहयः ॥ ७ ॥ 

पुत्राणामिति ॥| देदयः तवामापतत् । टेहय, थ्न । लां श्रीपरयु, 
रामम्। आपतत् आपपात । अवे देतुमाह ---पुत्राणामयुतेन सपतद्मिः 

अक्षौहिणीभिः मदासेनानीमि. अनेकमिचनिवदै. व्याजुम्मितायोधन" स्यः तत्क 

मुटारबाणविदरननिदरोपतैन्योकरः भीतिमदुतनषटरि्टतनय, इति! पुद्ाणामाल 

जानाम्। अयुतेन दशमदस्र्ययुतमिलयुच्यते, तेन } सक्षौहिणीति सेनासश्चय 

वि्ेषसना। महासेनानीमि- महद्वि्महापराक्ैः सेनानीभिः मेनाम्रयायिमि.। 
अनेकमित्रनिवदैः अनेकैर्वहुमिरमत्राणां सदां निव. समूहैः ] व्याजुम्मितम् 

अश्िप्रधितमायोषनं युद्धं येन स.। सथः श्चटिति । लत्ककुडारयाणविदर 

निश्दोषसैन्योत्करः तत्ककुरारवणैः ललेसिति, कुटारागैः कुखरेण परञुना थाणः 
ज्मैश वरिदलन् नयन् निद्धोय. समस्तः सैन्योत्करः सैन्यस्य यस्व स. 1 ' 
ओतिपदतन्टशिष्टतनयः मीया मयेन श्टूताः पलपिता- नषटविष्टाः नेम्यः 
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हतेभ्यः शिष्ठा अवशिष्टाः तनयाः पुत्रा यश्य तथाविधः सन्! इतरेयाममा 

वात् स्वयमेव कार्तवीर्यो भगवन्तं परदयुममापपतिलर्थः ॥ ॥ि 

अर्जुनवधमाह--- - 

लीराधारितनमेदाजलवरलङ्केशगर्वापद- 
त श्ीमद्वाहुसहसणुक्तयहुशख्रासं॑निरुन्धक्नधुम् । 

चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुध्वा हरिं चां सुदा 
ध्यायन्ते शितसर्वदोपमवधीस्सोऽगात् परं ते पदम् ॥ ८ ॥ 

लीावासिति | लवम् जयं निरुन्धन् सुदा लां ध्यायन्तमु अवधीः | 
खं शरीपरुरामः। अमुम् अर्जुनम् । निरुन्यन् निवारयन् । शरदा सन्तो 

वेण । ध्यायन्तं चिन्तयन्तम्। अमुमिसयतपि सम्बध्यते । अवधीः जगन्थ ! 

भगवतो वधपरकारमाह--ितसर्वदोपमिति ! प्रवणनाहुसदसमिखर्थैः । भग 

वद्धयानाननिरस्तसमस्तकरिसिषमिति च गम्यते । ` अर्जुनप्य भगवद्धयने दतुं 
दर्शयति--्वां हरं वध्वा इति! लां श्रीमार्मवम्। दहरं श्रीवैकुण्ठम् | 
बुध्वा ज्ञाता} अत्र देतुः--जय खयि वैप्णवे चक्रे अपि विफले इति । 
अथ अनन्तरम् स्वपि श्रीमारीवे। वैष्णवे विष्णुसम्बन्धिनि | करे सुदर्भ॑न 
नाचि तेन प्रयुक्ते भपिरब्देन तस्य वरायुधान्तरं न प्रयोक्तुमुचितमव 

शिष्टमिति दरितम् । विफले निष्फले सति । कार्तवीर्यस्य दुर्निवरत्वमाह-- 
रीखावासितिनर्मदाजस्वर्छद्ेशगर्वापहशीमहाहुसटलसुक्तवहुरलाल्लमिति। लीक 

या अनायासेन वारितं बहुसहदेण सें निर्माय तेन निवारितं यन्र्मदाया 
नरमदास्याया न्या जलं तत्र वरतः निमज्जनोन्मलनांदि कुर्वतो रङ्ेश्चस्य 
रावणस्य गर्वमपहन्तीति तथाविधं यत् श्रीमत् शोभनं बाहुसहसं बाहूनां कराणां 

स॒हस्तं॑तेन सुक्तानि अस्तानि बहूनि नानाविधानि शस्राण्यायुधानि अस्णि 

दिव्यानीत्छणि च गेन तप् चर्युनस्य य॒क्तिमाह--सः परं ते प्रद् 

अगाद्विति। सः अर्जुनः) परं सरवो्छटम्।] ते तव श्रीहरेः। पदं 
श्रीविकरुष्ठनिख्यम्। जगात् प्राप । सुक्तोऽभूदिवयरथः ॥ 
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मितः भूतसञ्गीदिन्या विधया मजीवः छतो वम्तातः रिता जमदरमिस्तस्य _ 

वाक्येन ` चरितः प्रम्कुरन् क्रोधः कणो वस्य सः} अथर जनन्तरम्। स्पा 

ज्रतवरेणमनिना। समं सट ) ध्यातमहयोदरोपनिदितं ध्यातेन महादरेण 

तननान्ना दिषपार्षदेन उपनिदहितम् आनीतम् । चापं ॒धनुः। कुर् 

ईरण दसत पर्युम्। दारानखाणि। विप्रत् दधानः। मद्वादयन्तृकरथं 

वाहा अश्वाः यन्वृकः सूतशचेति बाहयन्तृकाम्तैस्सदह वतत ̀  इति सदरवाहयन्वृकः 

स चासी रथः स्यन्दनस्तम्{ आरुढः अधिष्टः । माहिप्मतीम् अञजैनम्य 
वुरीम् । ˆ माविशन् धविष्ट. । क्षितिपतौ जने । वामििर्वचमैः । अदाभुषि 
अद्रतवति सति! सङ्गरं यद्धम्। म्धाम्तुथा. प्रारन्धवानमि ॥ 

जथ पुत्रनने सत्यजुन. स्वयमेव श्रीपश्युराममपपतिव्याह-- 

प्ाणामयुतेन सप्दछमिधाक्षोदिणीभिर्मदा- 
` सेनानीभिर्नेकमिव्निवहैव्यवुम्मितायोधनः । 

मदरस्तत्ककुटाप्वाणविद्रन्निद्रेषसेन्योत्करो 
भीतिगरहूतनश्शिशट्तमयस्लापायतद्रेहयः ॥`७॥ 

पत्राणाभिति।] द्यः लवामाप्तत् | देदव अर्जुन" 1 लां श्रीपरश, 
रामम्। आपतेत् आपपति। अवर देतुमाह पुत्राणामयुतेन सदशमिः 

अक्षोदिणीमिः महासेनानीभि" अनेकमिलनिप्ररै व्याजुम्मितायोधन सथ त्क 

करुटारवाणविदरेटत्निद्योपतैनयोत्करः भीतिषदरुवनटशि्टतनय. इति! पत्रणामाल 

जानाम्) अयुतेन दशसदसाण्ययुतमिदुच्यते, तेन । अक्षौहिणीति सेनासश्चय 

विरेपर््ा। महासेनानीमि महद्वि्हापराक्तमैः मेनानीभि सेनामरयायिमि"। 
अनिकगित्रनिवे. अनेकेवहुमिरमत्राणं सुहृदां निवरै. ममूहः 1 व्याजुभ्मिम् 

सतिपर्धितमपोधतं दद्धं देन स. रद कटिपिरं क्वटात्कणददिल 

निश्योषमैन्योत्कर्; सक्ककुयारवाभैः चसेस्तिः कटारे. कुरेण प्रन बाणैः 
जक्ैशच व्िदरन्. नरयन. निदलेप. समस्त" सैन्योकर्ः सैन्यसश्चयो यश्य स॒. 1 

ओतिप्ह्ुतनष्ट्िटतनयः भीत्या भयेन रृताः प्लविता नष्टि. नरेभ्यः 
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'हतेभ्यः शिष्टाः अवशिष्टाः तनयाः पुत्रा यस्य॒ तथाविधः सन्। इतरेषामभा 

यात् स्वयमेव फातवीर्या मगवन्तं परद्राममापए्पतिव्यरथः ॥ ॥ 

अर्जुनवधमाद-- ~ 

रीरा्रारितनमैदाजलवरदङ्शगर्वापद- 
+ श्रीमद्राहुसहस्रयुक्तवहुगा्राचं निरन्धत्ञुम् । 

चक्रे त्वय्यथं वैष्णवेऽपि विष्छे बुध्वा हरिं त्वं यदा 
ध्यायन्तं शितसर्वदोषमवधीरपोऽगात् परं ते पदम् ॥ ८ ॥ 

लीलघ्ासतिति ॥ चम् जघ निरुन्धन् सुदा चां ध्याबन्तम् अपधीः । 
सव श्रीपररामः । अमुम् अर्जुन् । निरुन्धन् निवारयन् । सुदा सन्तो 

पेण । ध्यायन्तं चिन्तयन्तम्। अमुमित्यतापि सम्बध्यते । अवधीः जगन्थ । 
मगवतो वधमकारमाह--रितसर्वदोपमिति । दरवणनाहुसहलमितय्ः | मग 
वद्धयानाचिरस्तसमस्तकिल्विपमिति च गम्यते । ̀ अर्जुनस्य भगवद्धयने हेतुं 

दर्शयति--त्वां हरिं बुष्वा इति । त्वं श्रीमार्मवभ्। दरिं श्रीवकुष्ठम् । 
बुध्वा ज्ञाला। अत्र देतुः--जय तयि वैष्णवे चक्रे अपि विफले इति। 

अथ अनन्तरम्] तवयि श्रीमार्मवे। वैप्णवे विप्णुसम्बन्धिनि । क्रे सुदर्भन 
नेप्नि तेन प्रयुक्ते) अपिदाब्देन तस्य वरायुधान्तरं न प्रयोक्तुमुचितमव 

शिष्टमिति दर्थितम् 1 विफले निष्फले सति । कार्तवीर्यस्य दुर्निवारल्रमाह-- 

रीखावारितनर्मदाजर्वरल्केरागर्वायदभीमद्वाहुसह लमुक्तवहुरस्चासरमिति। रीर 

या अनायासेन वारितं बाहुसहसेण सेतुं निर्माय तेन निवासििं यत्नर्मदाया 

नऱ्दारूयाया न्या जं तत्र वर्त ॒निमजनोन्मजनादि कुर्वतो ठ्देदस्य 
रावणस्य गर्यमपदहन्तीति तथाविधं यत् श्रीमत्. शोभनं बाहुसरस्ं हना कराणां 

सहसरं तेन युक्तानि अस्तानि बहूनि नानाविधानि रसराण्यायुधानि अस्ागि 

दिव्ानीतराणि च येन तम्] जजुंनस्व सुक्तिमाह--सः परं ते पदम् 
अगाद्विति। सः अर्जुनः। परं सर्वेषम् । ते तव श्रीदरेः। ष्ठं 
श्रीविकुण्डनिख्यम्। जगत् प्राप । सुक्तोऽमूदियर्थः ॥ 
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अथ भगवतो मार्मवस्य क्षतियग््ोन्पूरनमाट-- 

भूयोऽपर्पितदेहयात्मजगणैस्तति इते रेणुका 
मघानां हृदय निरीक्ष्य बहूदयो पोरा प्रतितं बहन् } 

ध्यानानीतरथायुधस्त्वमषा रिह धत्रियान् 
दिक्चकरेएु कारयन् पिशिग्वयन् निःधत्रियां मेदिनीम् ॥९॥ 

भूय इति ॥ त्व भ्यानानीतरथायुष क्षतियान् दिक्वक्रेु क्टारयन् 

वि्िखयन् मेदिनीं निक्षत्रियाम् जष््था ! ल श्रीपरुराम । ध्याना 

नीतरथायुध ध्यानेनानीतानि रथायुषानि यस्य स । दिक्वकरेषु दिड्मण्ड 

ले§। कटारयन् कुटि पर्यना निरन् विविलयन् विधिर 
निध्म। मेदिनी मृमिध्। निक्षत्रिया निरस्ता कषत्रिया यम्याप्ताम् । जेया 
कृतवानसि । कषतरियाणा बध्यता दर्शयति--शरिभटुद इति) विमिम्यो ब्राहे 
भ्यो हन्तीति गुह तान्) भगवतो मार्मवम्य क्षतक्षयोधमे देतमाह -- 

घोरा प्रतिन्ञा वहन्निनि) धोरा क्षतियवद्ोन्मूलनपिपयत्वेनापीव भयावहाम् } 

वहम् दधान । प्रतिकषतुमाह--बहुदा हृदयम् आश्नाना रेणुका निरीक्ष्य 

द्ति। बहुदा बिम्सपष्ृ्व 1 ददयमुर् 1 आ्नाना ताडयन्तीम्। सोर 

स्ताढन विरपन्तीमि्य्थ ] रेणुका स्वमातरम् } निरीक््यद्ष्। रेणु 

काया उरम्ताडने रैतुमाह--मूय अमर्वितरेहयाप्मजगमै तते हते इति । 

भूय अनन्तरम्] अमर्पितेदयात्जगणै अमरपिते पितृवधमसहमानैरि 

पै । देहयालञगणे टेदयम्या्जुनम्यासजाना नषटशि्टना पाणा गणै 

समूहैः । ताति पितरि जमद । हते विदितिते सति! भगवतो मार्ग 
वम्य् सत्रासनिषानादिव्य्भे ॥ 

भगवतो भार्मवरामस्य प्रदान्तिमाह-- 

तातोज्ीवनहन्तृपाटक्डर विस्माक्त्यो जयम् 
सन्तप्याथ समन्तपन्चकमहास्कहदौये पितन् 1 
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यत्ते मामपि काश्यपादिषु दिशन् सखेन युद्धयन् पुनः 

कृष्णोऽपं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् मरिभेवान् ॥ १० ॥ 

तातोज्जीवनदरदिति ॥ मवान् तातोज्ीवनङ्रत् नृपारककुटं त्रिस्सप्त 

छलः जयन् जथ समन्तपश्चकमहारतदौषे पिवृन् सन्तप्थै यज्ञे क्षमामपि का 

इयपादिषु दिशन् पुनः सास्वेन युद्धथन् इति कुमारैः युद्धात् शमितः। भवान् 

परद्ुरामः । तातोज्गीबनश्त्। तातस्य देदयासनदतस्य पितुः उजीवने प्रलुजी 
वनं करोतीति तथोक्तः । पितुः शिरः कायेन सन्धाय मसैर्नीवयति्र्थः । 

नृपारककुटे राजवंशम् । तिस्सपकृत्वः एकर्विशातिवारम् । जयन् उन्मूखयन् ] 

अथ अनन्तरम् । समन्तपश्चकमहारक्तहदौये समन्तपश्चकाल्ये महति रक्त 

हदौये रपिरहदभ्रवादे । सन्त्य तपयित्वा ! यज्ञे अध्वरे क्षमां भूमिम्। 
भग्िन्देनान्येषं समस्तानपि संम्रहः । कारयपादिषु क्पमभृतिषु । 

दिशन् अर्पयन् । पचः अमन्त्रम्; साल्वेन तन्नश्ना शरपेण) इति अनेन 

प्रकरेण कथयित्वा । कुमः सनकादिभि- । शमितः प्रदामितः | कथन 
परकारमाह--अमुं कृष्णः निहनिप्यति इति! अमुं सास्वम्। कृष्णः यु 

कुलेऽवतीर्णो भगवान् हरिः ! निहनिष्यति हनिष्यति ॥ ॥ 

अथ भगवतो मार्गवरामम्य केरलेोद्धारमाह-- 

न्पस्यास््राणि महेदरभभरृति तपस्तन्वय् पुनमेजञितां 
मोकर्णावधि सागरेण धरणीं दृषटऽ्ितस्तापतैः । 

ध्यतिप्मासशृतानरास्रचकितं मिन्धुं सुषक्षेपणा- 
दुतार्योद्ष्रतकेरलो भरगुपते वातेश सैरक्ष माम् ॥ ११॥ 

न्यस्यति ॥ हे भमुपते बाते अस्वाणि न्यम्य॒मदेन्रमूभृति तपः 
सम्बन् पुनः उदधतकेएलः सवं मां संरक्ष वृगुयते मर्गव। वातश्च श्रीगुरु 

पवनपुरनाथ ] जल्लाणि जयुघानि | न्यम्य विन्यस्य । सन्यस्तशख्स्सन्नि 

स्यथ. । महन्रमूभृति महेन्द्रपर्वते । तपः तन्वन् । तपश्चरन् ¡ पुनः अने 

न्तरम् उदरध्तकेरलः उर्कषसकेरलमूप्रदेशः । माभनन्यदरणम् । संरक्ष 
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परहि। भगवत केरलाद्वाप्कारमाह--तिन्धु भुवदपणात् उत्सार्य इति । 

सिन्धु समुद्रम् । भुबक्षेपणा् सुवभ्य क्ेपणात् प्रद्रेपात् । येन ट्य षृतादि गृही 

स्वाऽ्मौ प्रक्षिपति, तत् बुवनियुच्यते । उस्ार्य दुरीरृत्य । ननु कथ सिन्धु 
्मगयता वदशवदोऽमूदिति चेतवाट--ध्यातेप्वासथृतानराम्ब्रचकितमिति । ध्याते 

ध्यानेनानीते इष्वासे दारासने धृतेन सदटितेन अनखाम्त्ेण अप्नियास्येण चक्रि 

मीतम्। मगवत केररोद्धारे दैतमाह--तापै अर्थित इति। तापनैमुनि 
मि { अर्थित भार्थित । प्र्थनरितुमाह--गाकर्णाबपि धरणीं सागरेण मजि 

ता दृष्ट इि। गोकर्माबपि गोक्गाल्यमहाक्षेवप् तम्! धरणी सूम्िमू 
सागरेण सयुद्रेण। मिता एगरिताम्। दृष विलोक्य ॥ 

इति दत्तात्रेयपरञरमयोरवतारवणन परश्ुरामचरितेवणन च 

पर्टधिशदेशकम् सेकम् ॥ 

इति श्रीनःसायणीयस्तोत्रव्यद्यायः थालवोचिन्याम् 

न्मस्वन्यपरिच्छे } 

आद्रित शचैकसख्या ३७५ 



दशमस्यन्धपस्न्ठिदः 

सपर्तिशदशकम् ॥ . 

श्ी्कष्णचरणद्न्धमरणाम्भोजयुन्दरम् । 
मन्जुमञ्लीरवाचालं मम स्फुरतु मानसे 

क्रमेण प्रथुले रम्ये वर्तुछे नरकद्विष. । 
ना्यायते श्म बद्व म्फुरेतां हदये मम् 

स्वभक्तजनसर्वर्थपमुदद्रन्धसननिमम् } 

जानुद्रन्धं मुञ्न्दस्य मम सुत मानसे 

ऊद चार मुरारातेः करीन्द्करसनिमो । 
पीतचेरमतिच्छननौ स्फुरतां हये मम 

अन्तर्विरीनतैलोकयसश्चयोपि परं कृश. ] 
मभ्य" श्रीवासुटेवम्य मम स्फुरतु मानसे 

विरिशचावासराजीवजन्ममूर्मघुविद्िष. ! 
यमुनावतंयद्धाशो नामि म्फुरतुमे हदि 

गोपिकाम्तनविन्यम्तपत्ररेखाङ्गिपं हरे 1 

यक्ष श्रीपत्महारायवर्रिं म्कुरतु मेहि 

श्ीमदय्यकरेयुरमुद्रिकाङ्गदम्पितौ । 

करौ सुररिपोश्चानद म्फुरेता हृदये मम 

नवाकनद्राश्रीमत्वौम्तुमद्तिमण्डित ! 
कण्ठ. करमद्रिपो नियं मम स्फुरतु माने 

गोिकापीतपीयृप" पयवग्निम्बममचयुति. । 
अधरः करणामूर््ः मदा म्पुमतु मे हदि 

मनोदहरतराकारा मटिकामुङन्ापमा. } 

दशना दानवारि. स्फुरन्तु ह्ये मम 

॥ १1 

॥२॥ 

॥ ३॥ 

॥ %॥ 

॥५॥ 

॥ ६ ॥ 

॥ ५ ॥ 

॥ ८ ॥ 

1 १९॥ 

॥ ११॥ 
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शरसूणैनिशाकान्तकीयुदीविद्दममम् । 
मन्दम्मितरे मुकुन्दस्य मम स्फुरतु मानसे ॥ १२॥ 

हरेः शवासानिलामोदम्रमदूमुद्गसमाङ्रा । 
तिटपुप्पसमाकार्। मासा क्फुरतु मे हृदि ॥ १३॥ 

शक्रादमनिर्मितश्रीमद्पेणोदरमपमी } 
कपोरी वासुदेवम्य सुरता द्ये मम ॥ १४॥ 

विरुसन्मकराकारमणिङुष्डल्मण्डितौ । 
कर्णौ कमरनेतस्य सुरेता दये मम ॥ १५॥ 

शनोणाम्बुजदटाकारे करणाशृतवर्विणी । 
नयने नरकाराते स्पुरेता हदये मम ॥ १६॥ 

रपसरसूननारावशरासनसमदती 1 

भवौ भुवननाथस्य छुरेता दये मम ॥ १७ ॥ 

्रतोर््वषण्डुकोभाव्य पञ्चमीचन््रसननिमम् । 
ललारफल्कं शौरे सदा म्फुरु मे हद ॥ १८॥ 

कुरिखमा धना नीटा विमटा रिञ्छभूषिता 

केशा कमरनेलस्य म्पुरन्तु हृदये मम ॥ १९। 

साचीकृतसुखन्यप्तवेणुनारे मधुद्धिष 1 

व्यत्यस्तयादययोज स्थित स्फुरतु मे हद्वि ॥ २५ ॥ 

नीरजीमूतसङ्काश पूरयन् वेणुन।लिक।म् । 

मनेहर्तराकारो हरि स्फृरुमे हदि ॥ २१॥ 

अथ म॒गवतो हरे शरीङृप्णावतारचस्रं वर्णयितुसुपकरममाण प्रथममब 

तारी परस्तौवि-- 

सानद्रानन्दवनो हरे नु पुरा दैवासुरे सङ्कर 
सच्छा अपि फर्दोपवशतो ये ते न यावा मतिम् । 
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तेपां भूतरुजन्मनां दितिथुनां भारेण द्रार्दिता 
भूमिः प्राप विरिवमाभितपदं देवैः पुरैवागतैः ॥१)॥ 

सान्दरानन्दनो इति।॥ ननु॒सान्धानन्दतनो हेरे भूमिः विरिञ्च 
प्राप] नन्वित्यमन्तणे । सान्द्रः सक्चन्दनाघयुपाध्यनवच्छि्नः आनन्दस्तनुः 

स्वरूपं यस्य तादृश । अनस्यानन्दपदं सतधितश्चोपरक्षणम् । स्तोत्रस्यास्य 

समप्तस्य च मद्गरुतेऽप्यादौ ब्रह्मोधकस्य 'सान्द्रान्दावयोषात्मकम् › इत्यस्य, 
अत्रापि 'सा्ानन्दतनोः इत्यस्य, यन्ते "परमानन्दसन्दोदरक्ष्मीम्, इत्यस्य 

भ्रयुक्ततवादादिमध्यावसनिषु प्रृटं॑मङ्धरं कृतवान कविरित्यनुसन्धेयम्। हरे ̀ 

भिष्णो। भूमिः एथिवी। गौर्भूखेति भावः! उक्त श्रीमद्रागवते--गौर्मू 

साऽशरूषखी खिन्ना" इति । विरि ब्रह्मणम् । प्राप धरणं ययौ भत 

दिदुमाद--दितिदधवां भरिण दृररदिता इति। दितिञ्वाममुराणाम् 1 मिण 
मोदुमशक्येन मेण } दृरार्दिता दूरमव्वर्थमर्दिता पीडिता सदी। नन्बषठुर 
सोकवर्तिनां तेषां मारः कथं एथिन्याः सममूदिसयादाङ्कायामाद-- मूतरजन्मना 

मिति। मूते प्रथिन्यां अन्म कंसादिरूपेण जननं येषां तेषाम्| ननु 

के ते अघ्रा इति वेषताह् -पुरा दैवाघुरे सङ्गरे लक्ता; अपि येते 

गति म यत्ताः, तेयामिति। पुरा पूैम्। दैवाुरे देवाुरसम्बन्धिमि । 
सङ्गरे युद्धे! चकः खया शीदरिणा छाः हताः । भपिर्विरोधे । 

मगवता हतानां सवोसुक्ेदृलादत्र वेषः 1 ये काटनेमिपरशृतयः। ते 

अघुराः। गति मोक्षम् । याताः गताः । ननु मगवता हताः कुतो म 

सद्ोमुक्ता ममूधुरिति चेतत्राद-फर्मरोषवटातः इति । मनुष्यत्नापादकपुण्य 

पापरोपपरतन्ततयेदयर्थः। नायुक्तं सीयते फर्म फल्यरोरिशतैरपि, इति न्याया 

दिति मायः] एयिन्या जागमनात् पूर्वमेव देवा ब्रशषाणं शरणं जमुर्याद-- 

पुरा एव आगतैः देवैः माधिहपदमिति । पुरा.प्व प्रयिन्यागमनाद् पूवमेव । 
आगतैः प्रतिः देवैरमरैः। याधितपदरम् | आचित पदं भरणकमरं 
यश्य तम्॥ # 
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मगवान्, विर श्रणायैमागरा सूमि विरोक्य मगवन्त श्रीदसमिव 

जिन्तयामासेदयाह---- 

ह्या हया दुनभूरिमासथित पायोनियौ पाहुका 

मेतां पारय इन्त मे प्रिता मम्ब्च्छ देवानिमान् । 

तयादिप्रचुख्रलापपिगयामारोक्य 
धाता मदी 

देवानां उदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्त हरे ॥२॥ 

ह देति॥ दे दरे धाता मबन्त दध्यौ । हरे विष्णो । धातान्रह्य 1 

भवन्त श्रीदस्मिव। द्यौ मनता चिन्तयामास] भतल चेतु ददयैयति - 

द्रसयदविभचुरमरापविवशा महीमाराक्य परित देवाना वदनानि वीक्ष्य इति । 

इप्यादपचुलापविवश्षाम् दयद्विमि ण्व प्रकरि भ्रुर भ्रमूतै प्ररि 

पर्टिकिेविवदामस्वम्याम् ¡ मदी मूमिम्
। जाशेक्य निरीक्ष्य । परित सम 

तत } वर्दमानानामिति रोष 1 देवानाममर्यानाम्। वदनानि सद्यमनयोक्तमिति 

वचनगमौणि मुखानि वीक्ष्य ठ । भूम्या प्ररपप्रकारमाट--दहा दा पाथा 

निषौ पातुकामेता पार्य इति । हा रेति खेदाविशये। 
सरिटनिमजन्या 

सननतवमत्र हेतुरिति द्रण्यम्। पाथानिघौ जवरणादकं । प तुकराम् आसत्ननिम 

उनाम्। अनेन पारमे मा मत् कारविरम्ब
 इति धाप्यते | एता मामू । जत्र 

मामि स्थनि पएतामिदुक्या आसनि नेरागता ध्वन्यते । पारय रक्ष । 

मूष्याम्समुदरमलने हेतुमाट--दुैनमूरिमारमथितामित
ि ' दुर्मना दु 

कंसादय त ष्व मरिरा बन्वा भारासतैमयिनःमाक्र ्ताम्। भाराक्रन्ततया 

आसान विस्ूरय विधादुल्पकषामाशा्मना पुनरप्याह---दन्त तव मे विवत् 

इमान् देवान् सम्डच्छ इति। हन्तेत्यपि सेदातिशये 1 मे मम विवदता 

ववक् । इमान् अत्र सीपे वप्मनन्। देवान् जन् | सन्छच्छ 

सम्य पच्छ 1 ते मभ व्ैवश्य सुष्टु जानन्तीति भाव ॥ 

षथिव्या ववद्य दषा बरभ्नोवाेयाह -- 
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उच चाम्बुजभूरभूनयि सुराः सत्य धरया वचो . 
॥ नन्वस्या भवतां च रणव्िधौ दो हि र्मीपतिः । 

सवै शरवपुरस्सरा वयमितो गत्वा पयोपारिधि 
नच्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ॥ ३ ॥ 

ऊवे चेति ॥ अम्बुजम्; भमून् उवे च । अम्बुजमू् । भमून् 
सुराम्। उचे अवदत् । भगवद्धयानवचनयोश्समुचयार्थकेन चदाम्देन वच 

नश्य कारविरुम्बामावो चोत्यते ¡ वचनभकारमाह--मयि सुराः धल 

पचः सत्यमिति । अयीति सम्बोधने ! चुरा देवाः ! परस्याः -मूमेः। कचः 

वचनम् । सखं॑तय्यम् । मया दिव्येन च्या जातमिति मावः } अत्र यत् 

कर्तन्यम्, तदाह-- शर्वपुरःसराः सरवे वयम् इतः पयोवारिधिं गवा तं मला 
स्तुमहे इति । दर्थपुरस्सराः श्रीगिरीदपरमृतयः। स्वै अलिराः । जवात् 

क्षटिति । इतः अस्मत् मदेशत्। निष्कम्येति देषः । पयोवारिधिं -कषीय 

्णवम् | गत्वा प्राप्य } ते जगतामेके शरणे श्रीवासुदेवम् । मला प्रणम्य । 

स्तुमहे स्तोत्रर्ावदाराधयामः। ननु कुतो भवान् स्वयमिमां मदीमसमांश्च न 

रकषतीत्याशक्कायामाह--अस्याः भवतां च रक्षगविधौ रक्षमीपतिः ननु दक्षः 

हि इति। अस्याः मूमेः | सरतां देवानाम् । चस्रस्सपयुचये। रक्षणविधौ 
रक्षणस्य पारनस्य विधौ विधने । रक्ष्मीपतिः रमावहमः | नन्वित्यवधारणे 

नान्यः फोपीयर्थः । दक्षः शक्तः । दीति प्रसिद्धौ । न मया शक्यमस्य 
युप्मरारभपि रक्षणमिति मावः । अथय ते मिरित्वा मगवन्निकेतनं प्रति जम्मु 
स्िाह- इति साक तव॒ आकेतनं ययुरिति। इति रइद्युवतवा । इतीय 

नन्तरं त इति दोषः। ते ब्रह्मदयः। साकं समम् । ते स्वै मिच्िष्यर्षः। 

तव ̀  श्रीवासुदेवस्य । अकेतनं क्षीराल्िम्। ययुः जग्मुः ॥ 

भगवान्. दरिः शरणागतान् सुरानन्वमदीदित्याद-- 

ते मुग्धानिरशारिदुग्धजलपेम्ीरं गताः सद्धा 
यायत्यदचिन्त्कसनसर्तायत् म॒पाथोजभूः। 
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त्वद्यचे हृदये निशम्य सङसानानन्दयन्नूकितरा- 
नास्यातः पर्मारमना खयमह वाक्य तदाकर्ण्यताम् ॥ ४॥ 

त इति॥ रक्त स॒ षाथोजम्. दद्राच हदये निशम्य सकलान् 

आनन्दयन् ऊचिवान्! तावत् तद् ! स य सुरादयरण जग्ुस्स ह्ययं । 

एतेन अर्ण एव भगवद्वाक्यवणौ नित्यमिति ध्वन्यते | प्रधोजमू नकषा) 
छद्राचे तथे शोषशायिनो वाचम्) हृदये चेतति] समाधावितित यावत् । 

निशय्य शरुता] समायौ गगने समीरितं मगवतो दरे्वानियमाकर्यत्यथं । 
यदुत धीमद्धागवते--'गिर समाधौ गगने समीरिता निदाम्य वेषा › इति । 
स्कान् सर्वान् सुर्गणान्। आनन्दयन् ममोदभरन्दिरान्त कणान्. विर् 
चयम् । ऊचिवान् उक्तवान् । तावतदार्र दर्धयति--ते यग्धानिरशासि 
दुग्पजलषये तीर गता सङ्गता याषत् स्वसदनिन्तमैकमनस प्ति | ते अरघ 
युय षरा 1 छग्ानिररारिदुगनल्ये युग्य शैव्यमन्यसौरभ्ैरमनोदरो 
योऽनिरस्तेन शाख्ते शोभत इति उण्धानिल्दाठी, स॒ चादौ दुन्धनरधि 
्षीराणैवस्तस्य) तीर वेलम् । गता प्राम} सङ्गता समरित । 

यादत् यदां। स्वतदचिन्तनैकमनस तव प्दयोश्चरणकमरयोधिन्तने णवै 
कस्मिन् मनो येषा ते। अथवा त्वसदचिन्तने एक मना येषाते। मग 

पलदविन्तनेतरव्या्वमनस इत्यर्थ { तस्ण उक्तिमकारमाद-- महं प्रमासना 

स्वयम् आख्यात , ठत् वाक्यमाकर्ण्यतामित्ति) परमास्मना परनरक्षस्वरूपेण 
हरिणा । स्वयमासनैव ! आख्यात उक्त । तत् परमासमनोक्तम् । वाय 
चनम् । भाक्ण्येता शचुयताम् । युष्मामिरिति शेष ॥ 

मगवतो दरेरकतेमकारमाद-- 

जने दीनदश्नमह दिषिषरदां भूमेष भोरे 
स्तसस्ेपाय भवामि यादवङ्के सोऽह समग्रासना । 

वेना एृष्णिङृले मदन्तु कलया देवाद्वनाथायनौ 
मल्ेवा्यमिति स्वदीयययन पायोजभृष्चिगान् । ५॥ 
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जान इति ।॥ पाथोजमू इति खदीयवचनम् उचिवान् । पाधौ 

जमूः बरमा इति पएपवंप्रकारम् ! लदीयक्चनं दयं भवत्सम्बम्धि वचनं 

पाक्यम् | ऊचिवान् उक्तवान्। इतिशब्दार्थ प्रकारमाह--अजहं मीः 

स्मै. दिविषदां मुमेः च दीनदशां जनि, सः अहं त्पाय यादवङुले 

समग्रासना भवामि, देवाः देवाद्भनाः च मत्सेवाथै कट्या अवन वरष्णिुे 

भवन्तु इति । यीः भयानक.) तपैः कंसजरासन्धपरमृतिमी राजभिः। 

दिविषदां देवानाम्) भूमे. एथिव्याः। चकारस्सयच्ये। दीनद्चां परा 

धीनडतिताम् | जनि अवगच्छामि । स. दुटनिगरदरिष्टपरिषारनैकनिरत. । 

तर्छेपाय तेषां कंसादीनां क्षेपाय वधाय ¡ यादवकुले याद्ववानां शु कंते । 

समम्रासना समग्रेण पसिर्येनासिना स्वरूपेण । नसंरोन । भवामि जनि 
ण्यामि। वर्वेमानसामीप्ये वर्तमानेन रुटा॒ भमगवद्वतारस्य कार्विरम्बामावो 
चोव्यते। देवा युराः। देवाङ्गना देवस्िय.। चकार समुचये । मस्ते 
व्र बहुधा मलरिचर्य कर्ुम् । कल्या अंशेन । अवनौ मूमौ ] बृप्पि 

कुले यदुवर । भवन्तु जायेरन् ॥ 

एं प्रस्तुतमवतारवीजमुपसंहरन् मगवदवतारस्य पूर्वरङ्गमूर्तं देवकीवसु 

देवयेर्विवाहादिकं प्र्तौति-- 

श्रुत्वा कर्णरसायनं तम वचः सर्वषु निर्गापित- 
"वन्तेष्यीद्च गतेषु तावककृपापीयुषदृप्त्मतु । 

विख्याते मधुरापुरे फिर भवत्सान्निभ्यपुण्योत्तरे 
धन्यां देवकनन्दनाुदबहद्राजा स शृशस्मजः ॥ ६ ॥ 

तवेति ॥ दहे ख स्वेषु निर्वापित्वान्तेपु गतेषु सः शूरात्मज, 
राज विख्याते मधुरापुरे देवकनन्दनामदवहत् किल! दख जग्रकषक। 

सर्वेषु असिटेयु सुरगगेषु। निर्वाषितस्वन्तेयु निवि परश्मितदोरं स्वान्तं 

मनो यस्तेषु । अत्र निर्वापितलध्य ज्यरुदिन्धन।दिगतस्य मनस्युपचरितल्वाच्ये 

क्य उ्वरनसाम्यं स्वान्तस्येन्धनादिताम्यं तेन चोकस्य दु सदयं च व्यज्यते | 
? 3 

ष्व 
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गतेषु स्वस्वाधिष्ठान प्रयु सत्पु । स प्रसिद्धयुण 1 अमेन मगवदुलयादन 

योग्ताऽध्य ध्वन्यते। दूरा शरस्य शुरसेननाघ्नो नृपम्य आसज पुत्र । 

विष्याते प्रसिद्धे! मधुरापुरे मघुराल्याया पुरि। देवक्नन्दना दैवकेशवर् 
हुदितर देवकीं नापर कन्यकाम् ! उदवहत् परिणीतयान् । किति वार्ता 

याम्! देवक्या भगवजननयोग्यतामाह--धन्यामिति। धन्यां सुकृतिनीम् | 

तस्या मंगवस्वननस्य दषटतया तथव्वेनानुमितामिदय्थं । देवाना हदयनिर्वा 
पणे हेतुभाद--तव वच शूला इति । तव श्रीबैऊुष्टम्य | वच॒ वचनम्| 
शरुला आकर्ण्य । मगवदवाकयस्य माधुयातिायमाह--कर्णरवायनमिति । कर्णयो 
श्रवणयो रसायन रसायनाख्य भैयज्यमिव सरलतापहरम्। अथवा रस्या 
नन्दस्यायन व्ल । कारण्रितति याबत् ] देवाना शोकञ्चान्तिममिधायानन्दावापि 

मप्याह--तवक्रङृपापीयूषवृपतसममु इति । तावकठपा भगवत्कारुग्मेव पीयूष 

मृत तेन पृष आला मनो मेषा तेषु) अत्र इरया परयृषरतेन रूप 
णाययेच्छमापीते पीयूषे वृष्ट्या यादृशा आनन्दो मनसि जायते, तादश 

आनन्दो भगव्छेपया सुराणा जत इति चोत्यते । मधुरापुरम्य प्रसिद्धि 

दतुमाह--भवप्सानिध्यपुण्योरे इति} भवतेः भगवतो ह्रे सान्निध्येन 
सन्निधानेन यत् पुण्यम्, अम्मिन् श्रीगुत्यवनपूर इव अनाना निश्रेथसकर 

सुकृतम् , तेनेत उषे । उक्तश्च श्रीमवागवते-- “मधुरा मगवान् यत निल 

सन्निहितो हरि ' इति] 

कसो देवकी हन्तु प्रचक्रम इव्याट- 

उद्मद्ययमिती तथीयमहजः कमोऽथ सम्मानय 
सेतौ ततया गतः परथि रथे व्योमोत्यया व्वद्विस) 

अस्याप्त्वामतिदुटम्टमसुतो हन्तेति इन्तेरित. 

सन्त्रामान् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमधाद् ॥ ७ ॥ 

उद्राहापमितापरिति 1 जय दद्वाहावसितौ तदीयसहज क्स रे 
सूतदया गत॒ पथि व्योमात्थया लद्धिरा इति ईरितं । जथ अनन्तरम् 
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उद्वाहावसित्तौ उद्वास्य विवादमङ्गटविःनस्य असितौ अवसन । तदीय 

सहजः देवक्याः भाता कंसः तन्नामा नृपं प्राः काटनेमिर्नामा अघुरः 1 

रथे स्यन्दने । सूततया सेहदिवकीवसुदेवयोः सूतङ्कतयमङ्ीृलय प्रबही 

सन्निव्यर्थः। गतः अनुयातः । पथि वर्गे । ग्योमोत्थया व्योन्न, माकाशात् 

उलितया । खद्विरा तव गिरा वचनेन | यपि पथि प्रमरहिणं कंसमामा 

प्याहादयरीरवाक् ददयुक्तं श्रीमद्भागवते, न॒ तु भगवतोक्तमिति, तथ।म "द 

मप्यनृतं वत्तिः ह्युतरत्र कंसवचनस्य दर्वानात् "भगवतवोक्तमिस्यवगम्यते । 
इति अनेन प्रकारेण । ईर्तिः उक्तः । उक्तिपरकारमाह--अस्याः अष्टाम 

सुतः लां हन्ता हन्त इति। अस्याः यां वहसे अस्या देववयाः ] अष्टम 

सुतः ज्मः सुत. पु्ः। हन्ता हनिष्यति] हन्त अदो ते मौढ्य 

मिति भावः| अनेन शां वहसेऽबुध" इति श्रीमद्धागवतोक्तस्यार्थः करोरीकृत 

इति द्रष्टव्यम् । हन्तेसयस्येरित इत्यनन्तरं योजने हन्तेति खेदे। देवकी 
चसुदेयेरदस्पहपुतशोकबन्धनस्थिलयादिदैतुतयाऽस्य भगवद्माक्यस्य किमिति 

स्वभक्तेण्वप्येवमाचरितं भगवतेति कवेः खेदः । कंसस्य हन्तव्यतामाह-- 

अतिदुष्टमिति। अतिशयेन दुष्टे पापकर्माणम्। अतो हन्तव्यमिति मावः। 

कंस्य सूतङ्कसया्खीकरि हेतुमाह --एनौ सम्मानयन्निति। एतौ देवकीवसु 

देवो । सम्भानयन् सम्यड्मानयन् सम्भावयन् | अशरीरिणी गिरमाकर्णयतः 
कंसस्य प्रततिमाह--स तु सन्तासात् अन्तिकगतां तन्वीं हन्तुं कृपाणी 

मधादिति। स" कंस । तुर्विरोषे | तमाह--अन्तिकगतामित्यादि । सन्त्रासात् 
भयेन । जन्तिकगतां समीपदतिनीम् ¡ तन्वीं देवकीम् । हन्तं शिरः चेतुम् । 

कृपा्णीं खद्धम् । अधात् धृतवान् ॥ 

चसुदेवमिरा कंस. स्वयुर्बधानिवद्रत इत्वाह-- 

गृह्णानधिङ्रेए तां खलमतिः कौरेधिरं सान्त्नै- 
नो शुशन्, पुनरात्मजा्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् । 

आं तत्सहजं तथाऽितमपि रनेदेन नाहनसौं 
दुष्टनाप्रमि देव प्टकरणा च्छ हि धीरेकदा ॥ < ॥ 
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गृह्णान इति] सखर्मति ता चिङ्रेु गृहान भौरि चिर 

सान्नै नो शन्} खल्मति परापनिश्वय । अनेन स्वघुधिङ्सदणा 

दावस्य सनाभयो ध्वन्यते} कप इति पूर्वस्मात् पयादचानुवरवते } ता 

देवकीम्। धिुरेषु केरोु । गृहान गृहन.) शरर्ुदेवस्य 1 पिर चिराय! 
सान्नै सान्त्वनै । नो सुश्चन् म व्यच् । यासीदिति रेष \ जथ रुक्त 

वामित्याह--पुनं जप्मजार्पणगिरा प्रोत गृहान् यात इति | पून अन 

न्तरम् । सासजार्पणगिरा अस्वा सर्वानप्यासजास््वथ्यषप्रिप्यामीति शरव 

नेन! म्रीत सन्तुष्ट } गृहान् आसन सल । श्या पुति च भूष्येद" 

हत्यमरसिहवघनाुवचनम् । यति देवरी सुप्ता गत । वसुदेवस्य 

सेयपखिारममाह--असौ आद्य व्त्सदन तथा अर्पितमपि केदेन न 

अहत्रिति। असौ कम । अद प्रथमम् } लत्सहज तम ्रीफृप्णस्य सहजम्] 

तथा उक्तानतिक्रमेण । अर्त वयुदेवेन सप्यमङ्गमादत्त् | कि दु सह 

न सापूना विदुषा किमपेक्षितम् किमक रद्थोणा दुस्मच कि धता 
सनाम् ॥ इति न्यायादिति माव ! अपिर्विरोधे । क्ेटेन मागिनेयपरग्णा 

न अहन् न जधान{ ननु दुष्टाय कप उतो न त ईहिसितपानिति 
वेरबराह--दे देव दुष्टानामपि पुषटकरणा धी एकदाद्ाहि इनि) देव 

भरकाशमान। दुष्टाना पापकर्मणाम् । अपिरिपपाना समुच्चये । अपापाना 

मिवेव्यथं } पुष्करणा पुषा अददा ठस्णा दया स्या सा) षीर्मेनि } 

एकदा एकवारम् ! न तु सर्वदा । दृष्टा प्रयक्ीहता । हीति प्रसिद्धौ ॥ 

अथ क्सो यदूला कदन क्र इत्याह--- 

तायचन्मनसैव नार्दयुनिः प्रोचे स भोजेश्वर 
यूय॒नन्वसुराः सुरथ यद्रो जानामि दिन प्रमो! 

मायावी स हस्मिदधङेते भारी सुखाधना- 
दित्याकण्यं यदूनदूषुनदमौ शौरे श्दुनहन् ॥ ९ ॥ 
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तदिति ) असौ यदूत् यदून् शौरेः सून् अहन् च ! असौ 
कंसः यदून् यादवान् । अदूधुनत् स्थानच्च्यावयामास । शौरेः श्रीवमुदेवस्य ।* 

. सूनून् पुतान्। अहन् जघान । चकारः समुचये। किमकाई कदर्याणा 

मिति भावः। अत्र हेतुः--इति जाकर्ण्यं इति] इति एवेविधां गिरम्। 
अकर्ण्य श्रा । ननु क्वेयं कीदशी च गीरिति चेतवाह---तावदित्या 

दिना। ताव्त् सः नारदसुनिः भेजेश्वरं प्रोचे! तायत्, तम्मिन्नवसरे। 

सः भवचरणकमरयोर्दासिमासमानं मन्यमानः । उक्तश्ेतत्---श्वीनारदश्च भगवन् 

.मवदङ्प्रिदासः' ईइति। नारदमुनिः महामुनिः श्रीनारदः । मेजेशवरं कंसम् । 

प्रोचे कथयामास | कथनप्रकारमाह-- ननु प्रमो यूयम् उसुराः सदव, च सुरः 

किंन जनासि। मायावी सः हरिः घुरप्ार्थनःत् भवद्धकते भावी इति । 

नन्वित्यामन्तणे। यूय केसम्रमृतयः। अघुराः दैवाुरे सङ्ग्रमे दरि 

देवैश्च हता दैतेयाः! यदवः यादवाः] चकारस्ठर्। सुराः देवांशसम्भवाः } 
किमिति प्रश्ने | जानासि अवगच्छसि । भवद्भिरवगन्तव्यमेतदिति भावः । 
मायावी कपटश्ारी । सः क्षीराम्बुधिनिर्मथने न युप्मामिः परा्मसरतकट्शौ कपट 

कामिनीरूपधारी भवस्सकाशादपहत्य देवेभ्यो दत्तवानिययर्थः । हरिर्विप्णुः । 

सुएार्भनात् देषप्रर्थनया । मवद्रवक्कते मवन्तं॑हन्तुम्। मावी अवतरिष्यति । 

अतो यथाशक्ति प्रतीकारश्चिन्तनीयो मवद्धिरिति मावः 1 ननु कथं भगवान् 

श्रीनारदः सधुजनविगर्हितं नरकद्वारं पैचूल्यमाचरितवानिति चेत्तवाह--व 

न्मनसा पव इति। त्व श्रीदरेमनसा प्रेरणया। न स्वामिप्रायेणैतदाचरित 
वानि्येव कारार्थः । सः नःरदमुनिस्वन्मनरैवेदुगत्या भगवदासस्य सतोऽनु 
चितस्यापि भगवन्नियोगस्यानुष्ठानं युक्तमेवेति दशितम् ॥ 

अथ भगवतो बल्मद्रावतारं देवकीगर्मप्ेदाचाह-- 

प्रत्ते सप्तममर्मतामदहिपतौ चलेश्णान्मायया 
सीते माधय रोहिणीं तमपि भोः मचित्सुखैकातकः। 

देवक्या जठरं पिशिथ भिमो मेस्तूयमानः सरैः 
स सवं कृष्ण पिधृय गोगपरङीं भक्ति परं देहि मे ॥ १० ॥ 
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आप्ठश्ति॥ मो माध समग्मत प्रहे जदिपतौ मायया वसे 
रणाद् रोदिणी नीते घचिदुतैकासक खम् भपि देवक्या जटरं विवेदिथ 1 
माथव रमावहम । सक्तमगर्म॑ता देवयया स्ठमगर्भलम्। प्रि प्रपन्ने | 
अदिपतौ श्रीमेषदपुपि भगवति हरौ । मायया मगवतो दर्योगनिद्रया । त्से 

रणात् तव विष्णो प्रेरणात् भ्रवर्दनत्। रोहिणीं देवमया सपततीं कसमयानन्दगृदे 
भरवासिताम् ६ नीते मापिते सति। सथिलुशचरासक सथिद्रानन्दस्वरूप । 

ल भीवैकुण्ठ । अपिस्सयुश्ये। अर गर्भम्। विवेरिथरवि्टाऽमू । 
मगवान् हरि परिपूर्णेन देवकीगर्म प्रपरिषटवानिव्यर्यं । जथ प्रर्थयते-- 

हैविमो प्ण सुरै स्तूयमान स घ्व मे रोगपट्सी विधूय परा भक्ति 
देदि इति। विमो प्सिपूरण। प्ण श्रडप्यतनो } छै वऋादिभि । 
स्तूयमान सम्यङ् स्तूयमान । स मत्तानुगरहाय देवकीगद प्रविष्ट । मे 

मंमानन्यदारणस्य । रोगपटरीं बादयानामाम्यन्तराणा च रोगाणा परीं समू्दम्। 

विधूय दरीरृस्य। परा मुक्तिप्रदाम्। मक्ति ममरक्षणापू | देहि मष 
मच्छ ॥ 

हति एष्णावतारप्रसद्भवरणन 

सप्भरिरदशाकम्॥ 

अषट्रिशदश्चकम् ॥ 

अथ भगवत्त धीहृ्णावतार आसन्न वर्पोद्य सममृदित्याह-- 

आनन्दस्य भगपन्नपि तेऽरतारे 
परते प्रदीषमवदङ्धनिरीयमामैः 

कान्तिगसेखि घनाधनमण्डरर्या 
माप्य विरश्ये किरु षवेखा ॥ १॥ 



-द्खकम्-२८] कष्णायतासवर्णनम् । „ ग 

- आनन्दरूपेति ॥ अयि आनन्दरूप भगवन् ते अवतारे प्रपते वनेका 
धनाधनमण्डङैः -चामाण्वती विर्रुचे किल । अयीति सम्बोधने। सानन्द 

स्प ̀ सचिदानन्दस्वूप। , अतानन्दपदं सतश्ितश्धोपरक्षणम् 1 ̂ भगवन् पेश 

याद्िसम्पन् ] ̀  ते तव -अवतारे श्ीृष्णावतारे। प्राते आसते सति । 
` वर्षवेला वर्माणं वेल समयः । धनावनमण्डेः धनाधनानां, भरषणां 

~ ` मेषानां मण्डकैः समूहैः । . यां दिवम् । अगरण्वत्ती जच्छादयन्ती । चिरं 
, रुचे श्ुद्यभे! किलेति वार्तायाम् । नःथनपण्डलायुलेक्षते --पदीषमवदङ्ग 

निरीयमणेः ` कान्तिवरनेः इव इति। प्रदीप्तात् भरक्पण दीप्तात् भास्वरत् 1 

मवदङ्गात् भवच्छरीरात् निरीयमर्णिः निर्गच्छद्विः। कान्तिवनैः शोमापटैः । 
श्वेति सम्भावनायाम्। मेधानां नैल्यमतोयेक्षदेतः । फर सन्तापनिवतं 

कववप्रतीतिः ॥ । 

` मगक्तो हरेः श्रीक्य्णावतारमद-- 

आशासु श्रीतरतरसु प्रयोदतोयै- 
‰  -रासितःतिषिवदेषु च सज्जनेषु । 

नैशकरेदयविधौ निशि मध्यमायां 
देशाप्टचिजगतां त्वमिहाविरासीः 1२॥ 

आशास्ति ॥ लिजगतां छशापहः तम् इद आविरासीः । तिज 
गतां त्रयाणां लोकानाम्। श्ेशानपहन्तीति केशाप्टः। अनेन रोकपीडा 

निवर्तनं भगवद्वतारस्य प्रयोजनमिति ध्वन्यते ! , तं भगवान् श्रीवाघुदेवः । 

` इह एथिव्याम्। चाविरासीः भहूरासीः! न् तु ज्ञात इति मावः। यनेन 
साक्षात् मगवान् श्रवैकुण्ठ एव श्रीृष्ण इति योत्यते। यदुक्तं हरिवंशे-- 
भपप नारायणः श्रीमान् क्षीरार्णवनिकेतनः 1 भोगपरजह्तयृग्य श्यागतो द्वारका 

प्रति ॥' इति । जयदेवेनप्युक्तमू-- वेदानुद्धरते जगन्ति वहते मूगोख्मुद्धिभते 

दसं दारयते ङि चर्यते कवयं इर्वते 1 पौरुसं अथते हलं कलयते 
कार्यमा्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दग्राङृतिकते इम्याय तुभ्यं मः इति 1 

५ 

„५ 
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भगवल्यदुर्मावकार दर्धयति--पयोदतोै जशचायु शीतय्नरासु सथनेपु च 

जयामितािविवशेु मध्यमाया निति तैशाकरोदयविधौ इति । पयोद 

ते मेषाम्बुभि । नागासु दिश्च। शौरर्तराघ अतिदायेन धीतामु सतीषु । 

सन्नेषु सस्तु] चकारम्युच्ये ! आदामितापिदिवगेषु ाशासितम्य अमि 

लपितप्य वर्षस्य, अथवा श्रीहृष्णावतारम्य जाप्तया प्रात्ता विवद्रोषु प्रीतिविवशत 

येतिकर्न्तामूदेषु ससु । मध्यमाया निनि अररतरे। नैाकेदयविषौ 

चन््रोवयसमये ॥ 

देवकीदिन्या सूतिगेरे प्रादुर्मूतम्य श्रीटेरे प्वन्सपमाह दरभ्याम्--- 

वारयस्णाऽपि युपा दधुषा परिभूत 

स्यक्किरीटकट राद्वदहारमामा 1 

श्ठाखिारिजिगदापरिमामितेन 

मेषापितेन पष्ठिमिथ मरूतिगेदे ॥ ३॥ 

राल्यस्पृोति । स सुति दे बाल्य छि पिमती दधुषा वूरपा 

पलिस्िथ । ल श्ृम्ण । सूतिगेदे सतिगररे । बाल्य स्यति तेन 

सम्बध्यत इति भारय तेन । अपिगिराभे। विभनी ्प्व्ाठकानि 

चिहानि। दधुषा धृतवहा 1 वुव्रा शरेण । परिटेमिध शुशुमिषे। म्रिमू 

दरि दरदीयन् वपर्विशिनि-- उयरिटकसकाङ्गवहारभासा शद्वारि 

बरिनिगदापस्मिसितेन मेषासितेन इति । पच्किरीटकटकाङ्वहारमासा 

उचन्त्य किरीटकट्काङ्गदहाराणा भासो दीनो य्मिस्तेन। किरीट मङ्टम् 1 

कटका वरया । अङ्गदानि भमावसक्ता आभरणविदोषा । दारा मुक्ता 

कापा ! एतच काशचिदुण्डलादीनामप्डुपरक्षणम् 1 शद्वारिवारिजगद।परिभासि 

तेन राह्व॒ पाशचजन्य, अरि सु द्धन, वारिज पत्म, गदा चौमोदकी तै परि 

तो भासितेन 1 मेववन्नूतनजरधरवदसितेन नीठेन 1 

वकषःस्थरीुखनिरीनपिलामिरस्मी- 

म्दाघरुधितरटाक्षगिमोधमेदैः । - 



ददाकम्-३८] † रष्णावतारवर्फनम् । २५ 

तन्मन्दिरस्य खरकंसकृतामरक्ष्मी- 
भुन्मार्जयन्निय विरेजिथ बासुदेव ॥ ४॥ 

` .-वषःस्थटीि ॥ दे ब्राुदेव त्वं वक्षःस्यरीदुखनिंरीनविलतिरक्ष्मी 
मन्दाक्षरक्षितकदाक्षविमोक्षभेदैः विरेजिथ । वासुदेव वुदेवपुव् वक्षःस्थरी 

दुलनिरीनविलापिर्कषमीमन्दीक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षेदैः वकषःसथल्यां वक्षोसुवि 
खसं यथा मवति तथा निरीना्याः निवसन्त्या विकासिन्याः मिजकमितुमू्यन्तर् 
प्रसिहेण प्रेमपकर्षोतकविससचे्ठश्ारिन्या रक्ष्याः श्रियः मन्दाक्षेण रज्या 

कक्तिः उपलक्षितैः। रल्वामन्थैरिवयर्थः । कटाक्षविमोक्षाणाम् अपाङ्गददीनानां 

भेदैः नानाविधः प्रकरः । विरेजिथ शमिषे । भगवन्तमुोक्षते- तनमन्दि 
रस्य. खल्कंसङृताम् अरक्षमीम् उन्परजयन्निवेति । तन्मन्दिरस्य तस्य मन्दिरस्य 

गृहस्य । सूकतिदष्येव्य्थः। खलूसङृतां खलेन देन कंसेन छतां विरचिताम् । 
अटक्षमीमश्चियम् । उम्मार्जयन् प्रमार्जयन् । इवेति सम्भावनायाम् । भगवतो 

लष्ष्मीसादित्यमत्रोयेक्षदतः । फश्च मगवस्मादुरमावानुपदमेवारक्ष्या अपगम 
प्रतीतिः ॥ 

वसुदेधो भगवन्ते वुष्टविन्याह-- 

शौरि्तु धीरथुनिमण्डरुचेतसोऽपि 
दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निनेधषणाभ्याम्। 

आनन्द्वाष्पपुलको दमगददरद्र- 
स्तुव दषटिमकरन्दरसं भवन्तम् , 1५॥ 

श्ौरिसिति।॥ दरिः तु जनन्दाप्पपुखकोद्रमगह्दा द्रः मवन्तं तुष्टाव । 
शौरिः वुदेवः । अआनन्दवाष्पपुखकोद्रमगद्वदर््रः आनन्देन त्सयुक्तेन याप्पेण 
अशरणा पुरुकोदधमेन रोमाश्चेन च गद्देन चाद्रः। मिलति वयर्थः। मवन्तं 

श्रीह्कष्णम् । तुष्टाव $डितवान् । भगवतो नयनानेन्दकरत्वमाह--द्टिमकरन्द 
रसमिति। दष्टयोर्मयनयोः मकरन्दस्य मधुनः रसनं द्रवम् । नयनयोरभधुदरवा 
सकमिवयरभः। मधनो नयनानन्दरूरले सपरसिद्धम्। चष॒देषस्यानन्दादि 

? 58 
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हेदमा्ट--व्पुः मिनिकषयाम्यणुदीद्य दति) वषुः मगवेशयस्पम्) निजेष 
णाम्याम् यास्मनो लोचनाभ्याम्] निरीक्ष्य ष्टा ममगवद्वुर्वनस्यायन्तदुर 
मत्वमाह ~ धीरमनिगण्डलयेतस्; अपि दूरस्थितमित्ि। धीरमुनिमण्टरचेतसः 

धीरस्य फौरियतैश्च पवितस्य निनासस्य प्रत्यादृतेन्दियग्रामस्य नदय । 
मुनिमण्डरस्य महर्षिस्य । न तु यश्य कस्यचिन्युनेः, किन्तु सर्वेपामपि। 

चेठसः मनसः! कि पुनरतथाविधानां वेतस दर्यपिदन्दार्भः। दृरस्थतं 
दूरे वर्तमानम्! धीरसहपिभिरपि मनसा दुमादमिखैः ॥ 

स्तुतिप्रकारमाद-- 

दैव प्रमीद् परपूरुप तापनी 

निरैनदात्रममनेत्रकटाव्रिलामिन् 
खेदानपाङुरं कृषायुरुमिः; क्र्ै- 

सत्यादि तेन युदितेन चिरं तुतोऽभूः 1 £ 1 

देवेति ॥ लवं सदितेन तेन इत्यादि चिर नुत. अमू ! चश्रीषप्ण 
ख्पः। समुदितेन सन्तन । द्यादि एवमादिप्रकरिण ! चि बहुकालम् । 
मुः सतुतः! ₹व्यादीयनेन दधीत भ्रसारमाह्---दे देव परपूरुपतापवलीनिर्यल 
दात्रसमनेतकलविलासिन् लं प्रषीद। छृषागुरमिः फएराक्षैः खेदान् अपा 
कुर इतति। देव प्रकाशमान । परपूहप परमपुर्ष ] ताप्रहीनिर्दलदाति 

समनेतककाविरासिन् सापदज्या. तापल्रथासिकायाः बल्याः ल्वायाः निर्वन 
मूरच्छेदने दतिण अतितीश््शक्ेण समः सदश्च. नेलकडययाः कटाक्षस्य 
विससोऽस्याप्तीति ताद । परसीद मयि प्रसन्नो भव । कृपगुदभिः कर्णा 

रसनिरैः । कदक्षिः अपद्गदर्चनैः! लेदान् मम समम्तसन्तापान्। जपा 
कुरः निवारय 

देवकीदे्या वचनेन भगवान् हरिर्दिव्यन्पसुषसंहत्य मनुप्यत्राटकस््म 
धृत्तवानिर्याट-- 

माजा च सेत्रसलिलास्वृतमात्रवर्या 
स्तोरमिषटतगुण; फरुमार्यरत्वम् 1 



दशकम्-३८] ष्णस्य गोकुलनयनवर्णनम् । २९९ 

प्राचीनजन्मयुगरं प्रतिोध्य ताभ्यां - 
मतुगिरा दधिध मादुषयाखवेषम् ॥ ७ ॥ 

महित | लं नेवपशिलास्ृतगात्रवल्या मत्ता च श्तोतैः अभिष्टुत 
गुणः तार्या प्राचीनजन्मयुगरं भ्रतिबोध्य मानुपयाख्वैषं दपिथां च्व श्रीङृप्णः। 

नेलसरिलिस्वृतमालवस्या नेत्रसरिलिन अनन्दाष्रूणा आस्तृता सिक्ता गावी 
तनुकता यस्यास्तया] माता जनन्या देवक्या 1 चकारः समुचये ¦ स्तोः 

स्तुतिभिः) अभिष्टुतः अमि्स्येन स्वता गुणा यत्य सः} ताभ्यां पिर 

भ्याम् | प्राचीनजन्मयुगलं प्राचीनं पाक्त जन्मनोर्युगरं युग्मम्। भतिबोध्य 

भराुवयोः पएश्चिषुतपसोः पुत्रतया प्रक्षिगर्भाष्योऽहं जातेः, पुनश्च सदिति 

करयपयोर्वामनाख्ययेति तो बोधयितेलर्थः । मानुषवालवेपं मनुप्यपोत्त 

स्वरूपम् । दधिथ धृतवानसि । मनुप्यपोतस्वरूपाङ्खाकरि देवुमाह--मातुः 

गिरा इति। माहुः देवक्याः! गिरा “उपहर विश्वासत्रदो सूपपररौकि 
कम् इति वचसा! मगवतो मत्वावयाङ्खीकरि देतुमाद--कर्णार्यः 
इति। करणाया भक्तेयु षाया आख्यः जाश्रयमूतः ॥ 

शो सिनुप्यपोतस्वरूपं मगवन्तं गोकुर नेतुं कराभ्या धृतवानिर्याद-- 

सत्मरितस्तद् नन्दतनूजया ते 
व्यस्यासरमास्वयितुं स हि शुरघलः । 

स्वां दस्तयोरृत चित्तमिधार्थमरयि- 
रम्भोरुदस्थकरदसकफिशोररस्वम् 1८१ 

स्वस्मेसिति इति} सः शूरवनु. हि तदनु नन्दतनूज्ञया ते न्यस्या 

सम् आरचयितुं त्वां दक्तयोः अधृत { सः पुण्यकर्मणामगरे्रवेन प्रसिद्धः । 

अनेन भगवद्वहनगोग्यलयमुक्तम् । बरूरसूनुर्बसुदेव 1" दीति त्थं । तदनु 

तस्मिन्नवसरे! नन्दतनूल्ञया नन्दगोपपुतीचं प्राप्तया मगवत्तो योगनिद्रया | 

ते ठव शीप्णस्य 1 व्यत्यासं पिनिमयम्। जआरवयितुम् विधात । लां 

मनुप्यणेतस्वरूपं श्रीहरिम्) हस्तयोः छरयोः। अभून पृत्तवान् } अतो 



९८ नारायणीयम् [स्कन्ध -१० 

देतुमाह--वपु न्निक्षणाभ्यामुदीक्य इति। वपु मगवल्वरूपम् | निमेक्ष 

गम्याय जानो ठोचनाभ्यान्। निरीक्ष्य दृष्ट । मगवद्पुद्र्ैनप्यायन्तदुर 

मतमाह -- धीरमुनिभण्डल्चेतस अपि दूरस्थितमिति) धीरमुनिमण्टरचेतस 

धीरम्य यीरनियैश्च पावितम्य तिततासस्य प्रपया्तेन्दिययामस्य चेत्थं । 
मुमिमण्डलप्य मह्िसद्वस्य } म मु यस्य कस्यचिन्मुने , किन्तु स्वैषामपि। 

चेतस मनस} किं पुनरतथाविधाना चेतत हइत्यपिरिव्दार्थं ¡ दरप्थित 

ट्र वर्तमानम्। भिहर्पिभिरपि मन्ता दुर्माहमिल्य्भं ॥ 

स्तुतिभकारमाह-- 

टेप प्रमद परपूरुषं तापी 
निैनदानसमनेमेकलाविलामिम् ! 

सेद्रानपाङुरं कषायुरुभि" कर्षे 
सत्यादि तैन दिनेन चिर युतोऽभरः ॥६॥ 

देवेति ॥ च ुद्ितेन तेन ईइप्यादि चिर नुत अम्. | च श्रीकृष्ण 
श्म । सुदितेन सन्तुभ्न। इत्यादि एुवमादिमकारिण । चि बहुकालम् । 
नुत स्तुत । इध्यादीत्यनेन दधित प्रकारमाह टे देव परपूरपतापयशीनि्वन 

दात्रसमनेकलयविरासिन् त प्रसीद । शृषागुरमि कटाक्ष खेदान् अपा 
कुर इति। देव प्रकारमान । परपूर्प परमपुरप | तापयहीनिर्दलदात् 

समनेव्रकटाविलयसिन् कापवल्या तापतयासिकाया वस्या ठ्वाया निर््रमने 

मूरुन्गरेदने दतिण अत्ितीक्ष्णरेण सम सदश नेयक्टाया कटक्षष्य 

विरासोऽस्याप्तीति तारश्च । पसीद मयि प्रसन्ना मव । कृपागुरभि करणा 

रघनि्मरे 1 कटक्षि अपाद्गवर्चनै । खेदान् मम समम्तसन्तापान्। अपा 
कुर निवारय ॥ 

देवकीदेव्या वचनेन भगवान् हरिर्िवयग्पमुपसद्र्य मनुष्यनार क्वस्य 
शुतवानिव्यार-- 

माता च नेवमरिरास्तृतमामवर्या 
म्तोतररमिष्टुतगुणः करुणाटयस्त्वम् 1 



द्श्टम्-३८] रृप्णश्य ोङ्कनयनवर्णनम् ( २९२ 

प्राचीनजन्पयुगरं प्रतिबोध्य ताभ्यां ~ 

मातु्भिरा दधिथ मादुप्यालपेप् ॥७॥ 

मघ्वेति ॥ लं नेवप्रिससतृतगत्रवल्या मात्रा च स्तोतैः अमिषटत 
गुणः ताभ्यां प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्य मानुपवाखवेषं दधिथ । तवं श्रीकृप्णः। 

नेतसरिस्वृतगात्तवल्या नेत्रसटिलिन जनन्दष्टूणा आस्तृता मिक्ता गात्रवही 

तनुता यस्यास्तया । माता जनन्या देवक्या 1 चकारः समुचये ¦ स्तोः 

स्तुतिभिः] अथिष्टतः आभिमुख्येन स्तुता गुणा यस्य सः। तभ्यां पित 
भ्याम्] प्राचीनजन्मयुगङं पराचोनं प्राक्तनं जन्मनोर्युगं युग्मम्। प्रतिबोध्य 

्रा्युवयो; पृक्षियुतपसोः पु्तया पृकषिगरमाप्योऽहं जातः, पुश्च अदिति 

कदयपयोर्थामनाल्ययेति तौ बोधपिलेव्य्भः । मानुपवाल्वेपं मनुप्यपोत 

स्वरूपम् । देधिथ धृतवानसि । मनुप्यपोत्तस्वसूपाङ्गीकारे देतुमाह--मातुः 
गिर् इति। मातुः देक्याः। गिरा "उपसंहर विशासन्नदो सूपमरीकि 
फम् इति वचा । भगवतो मावृवाक्याङ्गीकारे देवमाद--कर्ाछ्यः 

दृत्ति) करणाया भक्तेषु कृपाया आख्यः जश्रयमूतः ॥ 

रौसिनप्यपोतस्वस्यं मगवन्तं गोकुलं नेतुं कराभ्यां शतवानिरयाद-- 

ल्स्रसितस्तदनु नन्दतनुज्ञया ते 

व्यत्यासमारचयितुं म रि गृखलुः । 
त्वां दस्तयोरत चित्तपिधारयमाय- 

रम्भोरुदस्थकरदंसकिणोररम्यम् ॥८॥ 

स्स्मेस्ति एति} सः शसूनुः हि तदनु मन्दतनृजया ते व्यत्या 
सम् यारचयितुं त्वां दश्तयोः अधृत । सः पुण्वकम॑णाममरेसर्वेन परहषिद्धः । 

अनेन भगवद्रदनगेोग्यतशक्तम् ¡ यरसूदुर्वयुदेवः। दीति वे) तदनु 

सेसिन्नवसरे) नन्दतमू्ञया नन्दगोपपुीत्ये प्राया मगवतो योगनिद्रया । 

ते तव भप्यस्य । व्यः्यासं वरिनिमयम् ! आरचयितुम् विधुं । लां 

मतुप्यपोतस्वनूपं ्रीदरिम्। हस्तयोः फरयोः। अधन धृत्वान्। अतो 



६०० भासयणीयम् स्किन्ध्-१० 

पृमामाह---भम्मोद्दस्यकर्दसकियोररम्यनिति ! अम्योरदस्य पह्नमध्ययतीं 

य्“ फर्दसकिशोर करुदंसशिश्च॒तदरदम्य चेरोहर्म्। करेण मगच््रदन 

मलन्तदुमनित्ाह---अै चिविवा्ैमिति । यरं नितरैषनिमि 1 

चिरपिधाक्च चितेन मनसा विधा ध्येयम् ननु शीदसुदेवस्य कयमीदशी 

मति्सममूदिति येववाह--त्वयेर्ति इति। तवया श्र््णेन परेरति यदि 

कासाद् विभेषि, तहि भामितो नीला गोडुट भाष्य तत वद्ोदाया धरसूति 

शयने निधाय तदरस्तदुतामादाय मन्मातु प्रसूतिदथने स्थाप्येति नियुक्त 

सव्यं ॥ 

जथ मगवददिशान्मामाऽपि नन्देपट्मा जतित्याह-- 

जाता वदा पष्ठुपसद्मनि योगनिद्रा 
निद्राविषुद्धितमधाढृत पौरलोकम् । 

त्स्रेरणात् किमिद चित्रमचेतमैयै 
ददत; स्मय व्यपटि सदसतः सुगादम् ॥९॥ 

अतेति ॥ तदा योगनिद्रा व्वलेशणत् परु्सदमनि जाता । तदा 
भगदसस्थानावसंरे ! योगनिद्रा भगवते दरर्मण। लसेश्णत् कव श्री 
यैवुण्ठम्य प्रेरणात् परव्वनात्। वञुपसद्मनि नन्दगोपगृहे यथोद्रायाम्। जाता 

अवततीणी । अथ रौरलोक निद्राविमुद्वितम् अहन 1 जनेतमै युणाद स्व 

धति द्वि श्वय व्यघटि यत् इद शि चित्रम्! अय अनन्मरम्। पौर 
छक मधुरापुरवाकिजनम्। निद्राविमुदरि्त निद्रया सुपुप्ट्या विगुद्धितम् उप 

रतदरीरेन्धियव्यापारम् । अक्त एतवती] योगनिद्राथ्व फवी ! वद्येरणा 

दिदीह्यपि सपवभ्यते । अचेततरै वेतनारदिते ! अनेन स्वय॒पिषटनश्यासम्मा 
न्यलयु्तम् } गादम् आयघीरशङ्सादिमिश्ुद्यम् ! स्वदते बद 

कवादै { व्यघटि विषटितम्। मायपररणयेति भाव ¦ इति यत् श्ट 
द्ारदिषटनादौ । {5 कीट यस्तु 1 चितम् अदूमुतम्। न क्थिचित्र 
सिद्यर्थं । जवटमानघरनपरीवस्या मायाया न किखिदपि दप्करननिति माय ॥ 



देश्षकम्-३८] छष्णस्य गोकुङनयनवर्णनम्। ३०१ 

अथ प्रतस्ये शौरिरिस्याद-- 

शेषेण भूरिफणवारितवासिगाऽथ 
स्वैरं प्रदर्धितपथो सणिदीपितेन । 

तरं धारयत् स खलु धन्यतमः प्रतस्थे 

सोऽयं स्वमीक्ष मम नाक्षय सेगवेमान् । १०॥ 

शेपेणेति ॥ जथ स. स त्वां धारयन् प्रतस्थे । अथ अनन्तरम् । 
सः दौरि. । सस्विति व्यै ) त्वां श्रकृष्णम् । धारयन् वहन्] परतस्थे 
प्रस्थितवान् । सौरर्भगवद्रहनयोग्यतामाह -- धन्यतम; इति ] अतिशयेन पुण्य 

वानियर्थ । ननु कथं नदीये तमसि मार्गदर्शनम्, कथं वा वरपीडा 

मावश्चतयाकाद्क्षायामाह- मूरिफिणवारितिवारिणा मणिदीपितेन रोषेण स्वैरं प्रद 

पितपथः इति । मूरिफिणवारितवारिणा मूरिमि्बहुभिः फणे. वारितं महता 
छत्ेणेव निधारितं वारि वर्णोदकं येन । मणिदीपितेन मणिमिः फणामणिभिः 

दीपितेन प्रकारितेन। रेपेण अनन्तेन। स्वैरं युं यथा मवति तथा! 
प्रदरितपथः प्रदरयितः प्रकरेण दित प्रकारित. पन्थाः मार्गो य्य 
तथामूतः सन्] जथ प्रार्यते--हे ईस स. अयं त्वं मम रोगतेगान् 

नाशय इति । ई जगद्रक्षफ । सः तारग्मक्तवात्स्ययुक्तः । अयं मम मानसे 

प्रलक्षगोचरः। खं शीयारङ्ृप्ण. । मम अनन्यशरणस्य ] रोगवेगान् रेगाणां 

वाद्यानामाभ्यन्तरागाञ्चमयौषानां वेगान।क्रमणानि। नाशय निवारय ॥ 

दति एष्णायरपरेवर्णन् रृष्णम्य गोकरुरनयनवर्णंन श 

भषचरिदददाकम् ॥ 



एकोनचस्यारिखदश्षकम् ॥ 

मध्येभार्म वसुदेवम्य यमुनासन्त्रणग्रकारमाट-- 

भयन्तमयशुदरहन् यदुङुरोद्वरी निस्मग्न् 
दद गगनोचलजरभरा करिन्दार्मनाम् । 

अरौ सरिलमख्वयः म पुनौैनद्रनारोदितो 
जरौध इय तत्क्षणात् भ्रपटमेयतामधययौ ॥१॥ 

भवन्तमिति 1 भवन्तम उद्वहन् निभ्सरन् अय यदुर्टोद्ह 
करिन्दासरजा ददद । भवनत श्रीयार्ङ्ृप्णम् । उद्वहन् करे दधान । निम्स 

र् निर्गच्छन् 1 अय वदुङलिदरे हदे) कटिन्दासज कलिन्दी 
मदीम्। ददर्शं दवान् । कारिन्या दुम्तरत्वमाट--गगनोचटजलमरा 
मिति] वर्ीकाले वीयीजलि्गगनतरविरद्चिसर्लिसशचयपरिपूर्णानिरय् । 
भगवतो हरे प्रभावात् कालिन्दी दुम्तराऽपि तदानीं मुतराम्दिवयाह--- स 

सरिरस्य पुन एरूणात् परपदमेयनामाययौ अहो इति] स॒ गगनतल 

विश्ह्री । सर्टिसथय यसुनाजलोय । पुनदशन्दो विरेषे। तमाद-- 

तसषणात् प्रपदमेयतामाययाविति । त क्षणान् वसुदेवप्रप्यनुपदमेव । प्रपद् 

मेगरता प्रपदेन पादाम्रेण प्रातु योग्यत्ताम | आययौ प्राप] भगवत 

शरीृष्णम्य प्रभावाद्िति भाव 1 अहा इत्याश्चर्यं} अत्रापमामाह-- रेन 

जारोदित रौप द्व इति ( ब्द्रजारोदित जरौप इनद्रजाेन दिन । 
जलौष जरप्रवाह ॥ 

वगुदेवा नन्दामजामादाय प्रतिनिवृ् इत्याट-- 

प्रसुपपयुपाटिग निमृतमाषटद्रालिका 

मपादृतक्याटिगा पर्ुपयारिका गागिरन् । 

मदन्तमयमर्पयन प्रमयतस्पे तत्पदा 
ठृषन् क्पटकन्यसां स्वपृर्मागनो वेसन {॥०॥ 



वशकम्-३९] योगमायानयनादिवर्णनम् 1 ३०् 

भवन्तमिति ॥ अर्यं पशुपवारिकामाविञ्न् मवन्तं प्रसदतल्पके अर्पयन् 

तददात् कपटकन्यकां वहन् वेगतः स्वपुरमागतः] अयं श्रीवुदेवः। पयुप 

वाटिकां मन्दगोपगृहम् । आविदान् प्रविशन्। भवन्तं श्रीवाटप़ृप्णम् | 

प्रसवतल्पकै यशोदायाः भरसूतिशयने । अर्पयन् विन्थस्ये्र्थः । तछदात् 

तम्भात् पदात् स्थनिात् | कपटकन्यकां कन्याविभ्रदां भगवतो योगनिद्राम् । 

वदन् उद्वहन् । वेगतः अटिति ! स्वपुरं स्वप्य पुरं राजधानीम्] आगतः 

प्रत्यागतः ननु कथं गोपद्गना॒जात्रतीप्वेतत् कर्बु वदुदेवः शक्तोऽ 

मूदित्याशङ्कायामाह--म्सुक्षपश्ुपालिकामिति । प्रयुता भगवन्भायपिरणया भक 

पेण यथाऽक्ठोऽरेण यन्देन न प्रवोधवितं शवयते, तथा दुपाः भत 
निद्ाः प्लुपालिकाः गोपल्चियो यम्यां ताम्} अनेन किच्चिदरदन्तयामपि भग 

जन्भायायां गोपलियो न प्रबद्धा इति ध्वन्यते मनु कथं॑वघुदेबो नन्द 
प्रियास तिगेहं ज्ञातवानिति चेत्त्राह-- निशम् अआस्दद्ालिकामिति। निरते 

मन्द य॒था मवति तथा। आर्दद्यारिकाम् आरदती किंचचिद्रोदनं दुर्वाणा 

वालिका नन्दासजा यस्यां ताम्] ननु कथमन्त प्रवेष्टु शक्तोऽमूदिति चेतत 

तराद--अपावृत्तकवाटिकामिति । अपावृता विवृताः कवारिकाः कवाटानि 

यस्या ताम् ॥ 

देवश्या- प्रस्ववार्तमाकर्णयत. कंसम्य प्रव्त्िमाद-- 

ततस्त्वदनुजाखक्ष पितनिद्रवेगद्रध- 
द्वयोत्करनिवेदितप्रषवधातेवैवातिमान् ! 

षिक्तचिदुरोत्करस्त्वरितमापतम् भोजरा- 
उतुष्ट इ द्वराम् मगिनिकाकरे न्यकाम् ॥२॥ 

तत इति ॥ तत. भोजरादर षिुक्तचिकुरोत्करः त्वरितमापतन् अतुष्ट इव 

भणिनिकाकरे कन्यकां दथ्वान् ¡ ततः नन्दासजाया देवकीमत्तिद्ययने 

समणानन्तरम् । मोजयाद् कंस. वि॒क्तचि इरोत्करः चिधिरिमिकेद्षन्धः 1 

खरितापएतममत्र हेतु 1 त्वरितं शीघम् । आपतन् आगच्छन् । अदुष्ट; कथमियं 
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पन्या जाता, किन्तु खड दैवमप्यनृतत वकीति चिन्ताङुटतया चग्रदषटमना । 

वदयवधारणे । वाक्यारक्षरे वा। मगिनिकाकरे भगिनिकायां देवया 

करे द्ते । दवान् दद्य | फमम्य त्वस्तिगमनदेतु द्ैयति--भार्तिमा 

निति] भर्मरणभीतिसतदरान्.। आर्षिदेतुमाह-- घदनुगारवकषपि्निदरवेग 

द्रवदयोक्करनियेदितप्रमववर्िया एव इति । तथ अनुजा व्वदनुजा नन्दासना 

तस्मा से तेदनध्वनिना क्षपा विनाधिता निद्रा स्वपन येषापतै लद 

मुनारवक्षपितनिदर । वेगेन ॒श्वटिति द्रवद्धि धायि भटोत्करै रदिपुरपै 
निवेदितया भाल्यातया प्रसवव्तिया देवक्या प्रसूतिदृन्तेन } प्यकरिणा 

न्येषा व्ययन्ठेद ] मम प्राणहरो हरि प्रादुभूत इति निध्िघ्येति माच ॥ 

कस कन्यारूपि्णीं भगवता दरेमाया दस्तु परचेक्रम इत्याद-- 

धष कपटेश्चातिनो मधुरस्य मायाम 

दमाध्रिति पिवोरिकां भगिनिरार्यरिन्गिताप् । 
द्वियो नछिनिरान्तसद्विर सृणालिरामाभिष 

श्य त्वदसुनामजामृपरुपद्के पिषटयान् ॥४॥ 

धुधमिति।} अयम् इति भगिनिकाकरारिद्धिता घदनुनमना किशारिका 
माक्िपन् उपलपट्े विषयान् । अथकम} इमि एव निशधधिप। भगिनिका 

फरारिषद्धिता भगिनिकाया देव्या कराभ्या हम्ताभ्या ्नुेय तव॒ कन्याण 

क्षिक मा हन्तुमर्हति" इत्याबुक्ता विरप्याटिद्गितामाहिम् ! चदनुगा तवा 

नुनाम्। अना मायाम् ] आक्षिपन्. आच्छिय गृहान । उपरपछके दिरापटे | 
पिष्टवान् अणेथयत् । अआक्षिपच्ित्यतोपमामाह्-- द्विप नटिनिकान्तगते सृणां 

टिकामिव इति | द्विप गज 1 नरिनिको-तरात् नरिनिकाया 

नटिन्या अन्तरव् मध्यात्] परारिका विसम् । उपमयाऽ् वमस्य निर्गैय 
स्वादि ध्वन्यते । कस्य निश्वययकारमाद--भसौ मधुदरम्य माया भवेत् 
शवमिति। असौ इय कन्यका ] मधुरस्य पिष्णो 1 भुव मिश्रितम् । नमु 
कथमेव विनिश्येतु शक्यत इति चेत्तताट-~ कपरयास्नि इनि | यदय कपट 

शाली रि तक्लदनया कन्ययाऽस्य मायया भवितन्यमिवयर्थ ॥ 
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अथ देवी कताय ख्वन्तर प्रादर्चयदि्याह-- 

ततो भबदुपासको श्ञटिति मृत्युपाशादिव 
्रुच्य तरमैव सा समधिरूदसूपान्ता । 

अधम्तलमजग्धुषी विक्सदण्वाहुस्फुर- 

स्महायुधमहो गता किर विहायसा दिते ॥५॥ 

तत इति॥ सा तत तरसा एव भरच्य विहायसा गता समधिरूढ 

खन्तरा अधस्तटमजम्मुषी विकसदष्टवाहुस्फुरन्महायुध दिते किर अदो । 
सा मायादेवी । तत कसहस्नात्। तरसा ब्रलेन] प्रमुच्य समुतस्य । 
अथवा तरतैव स्वरमेव विहायसा गतेति योजना] (सा तद्धस्तात् समुत्पत्य 

सयो देग्यम्बर गताः इति श्रीमद्वागवतेोक्तेः। गिहायसा नभोमर्गेण। समधि 
रूदरूपान्तरा समधिरूढ सम्यगपिरूढ प्रात रूपान्तरम् अन्यदटूप यया सा। 
अधस्तर भूतलम् अजग्युपी अनागता] विकसदषटवाहुसफुरन्महायुध विक 

ससु प्रकाशमानेषु अष्टसु बाहुषु करेषु स्फुरन्ति प्रदीप्तानि महान्त्यायुधानि 

धनु सूलेषुचरमासिश्चहृचक्रगदारूपाणि प्रहरणानि यस्मिन्निति क्रियाव्रिपणम् । 

दियते शशमे। विति वार्तायाम् अदो इत्याशय । भुच्येलनोप 

मामाह--भवदुपासक इटिति भ्र्युपाशादिवेति। मवटुपांसक मगव्तेव। 

निरत । क्षटिति शीघम्। मृत्युपाशात् कारपाशत् । जनयोपमया देष्या 

कसैन परििवितुमश्चप्यतता ध्वन्यते ॥ 

अथ भगवती हरेर्माया सोकानुप्रहयाय प्रथिच्या तेषु तेषु स्थानेषु सन्नि 

दिता बमूतेषयट-- 

सुशसषतर फम ते कि मया विनिषिषष्टया 
बभूव भवदन्तकः क्यचन चिन्त्यतां ते हितम् ! 

इतति त्वद्नुना पिमो खलदीयं त जग्धपी 

सरुदणपणायिता भुपि च मन्दिराण्येयुपी ॥६॥ 
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सृधसवरेति ॥। दे विमा लवनु्ा पहं तम् इति उदीर्य मरण 

पणायिता अणुषी सवि मन्दिराणि ष्वुषी च । विमो पिणं । 
लदतुजा 

तवानुजा मायदिवी 1 खक पापकर्माण
म्। त कमम्। इति अनेन प्रका 

ेण। उदी श्रयिला } मरद्रणपणायिना मदद्रवे पमायिना प्ता 1 

जष्ुपी गता1 युवि भूमौ । मन्दिराणि तानि तानि म्थनानि। एयुपी 

गतवती । लोकानुपरहायेति भाव । चकार समुचये । उक्तिप्रकारमह-- 

हे नृश्षसतर् कस विनिष्पिष्य मया ते किमु, भदन्तक क्वचन वभूव, 

ति हित चिन्त्यनामिति। चसतर् सतिक्ूरकर्मकारिन्। विनिषिष्टयां हतया । 

ततव) कि कि प्रयोजनम्] नाह मवदन्तददता न कश्चिदपि भ्या 

अनमित्र | ननु कोऽसौ मदन्तक इति वेतत्राह--पमषेतयादि । मवद 

स्तको भवतोऽन्तक श्राणहर । क्यचन कुतचित्। वमुव जात । ते तव) 

दित पथ्यम्| चिन्ता विचार्यताम्) ययपर जानाम्बह् भवदन्तकप् › तथापि 

न् ते नृहासाय कथयामि } यद्र युक्तः तस्यैव विचिन्त्य क्रियतानित्यथै ॥ 

अथ प्ररम्यादय कस्या सौक्पीडन चक्गरिव्याट-- 

रग. पुनर्णास्मजावचनमीरिता भेजा 

अररम्बयकपूतनाप्रषुखदानग मानिन, 1 

भवननिषनकाम्पया जगनि बघ्रमुनिरभेयाः 

ुमासकमिमासकाः किमिव दुष्कर निष्कपैः ॥७॥ 

भ्ग् इति 1 पुन प्रम्पयक्पूतनारयुखदानिां मवनिधनकाम्यया 

ुमारकपिमारका जगति बम्नमु 1 पुनरनन्तरम्। प्ररस्वकपूतनाप्रसुखदानवा 

प्रम्बममृतयो दानवा दैतेया 1 भ्मुखपदेनारिष्केरिपरमृतीना परमिह । 

मदस्निषनकाम्यया भवत श्रीयारङकम्णस्य निधने विरदिसने बाज्छया। कुमा 

रकविमारका बाङ्कान् मारयन्त ॥ सुेष्वपि बारकेषु हतेषु भगवान् श्रीार 

दष्णोऽपि विदिसितो मवेदिति मयेति माव 1 जगति रकि व्र 

चेह 1 न किचचिदप्यतर तान् निवारयितुं समर्थोऽमूदिति वोतयितुमाद--- 
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निर्भयाः इति भयरहिता- सन्तः] परटम्बादीनां 'बारक्वधोचमे दतुं 

दर्दयति--मू्जा प्रो अगासजावचनम् ईरिताः इति। मूसुना कसेन। प्रगे 

प्रात] जास्मजावचनम् अगसिनाया देग्या मायाया पचनं वंसतरेयाद्र 
चाक्यम्। ईरिताः उक्ता । ननु कंसेन प्ररम्बादयो न गारुकान् हन्तुं नियुक्ताः, पनुः 

किमिति ते तदथठचतः इत्याराङ्कायामाह---मानिन, इनि ! मान निवसन्तः 

तद्वन्त. । मान'दप्मामिरवद्यं स्वामिकर्म सम्पादयितव्यमिति मला बाखकानां 

निगूदनमधुना क्न्यमिति कंसं विक्ञप्य गतायुपस्तम्यानुञयेति भुः । नून 
कथं तेषामतिनृधंसेऽप्मिन् यरुकविरोपने मतिरुदयासीदित्याशङ्कायामर्थान्तरं 

न्म्यति--निष्करपैः किपरिव दुष्करमिति । निष्छृमैः निरता कृपा येभ्यप्तैः। 
किमिव किन्नाम! दुप्करं कर्ठुमदाक्यम् । निष्छूमैः सड बाटकानां विर्हिसन 

मन्यद्वा तीदशमतिकरूरं कर्म सुफरमेवेवयर्थः ॥ 

एवं सूचीकटाहन्यायेन नन्दान्मजावृत्तान्तमुपसंदह्यानन्तरं भगवत 

श्रीवारृष्णस्यायन्तमनोहराणि चरिरणि प्रस्तौति-- 

ततः पृ्युपमन्दिरे खयि शङ्न्द् नन्दग्रिया- 
प्रष्तिश्चयनेशचये रपति किथिदश्चत्पदे । 

विरुध्य वनिताजनैस्तनयसम्भवे घोपिते 
य॒दा किष वदाम्य सकर गाङ भोङरम् ॥ ८ ॥ 

तत इति । तत. दा कुरुं सकरं गोकुलम्, पि वदामि 

जहो । ततः वमुदेवनिर्गमनानन्तरम्। सुदा सन्तोषेण । भङ्गुरं पर्यक 
खम्] गोफुटम्। अत्र गोुरशब्देन तत्रस्था जना रक्ष्यन्ते । पश्वादीना 

मपि मोदाकुरुलमरत्ीतिः फम् किमु किं वा। वदामि कथयामि । इयती 

चेरी प्रमोदायुरुतेत्ति वयतुमदाक्यमिदयर्थः। अहो इति हथ । मोदका 

रणमाह---वनिताञनैः विदुष्य॒तनयसम्मवे धोपिते इति । वनिताजमैः मोप 
जनै. विबुध्य भरचुध्य | तनयमम्मये नन्दगोपस्य पुवरजन्मनि। घोषित 
यञयोदायाः पुतो जात इतीतम्ततः कथिते सत्ति । विवोधनकारणमाट--हे 
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सुबुनद् सपि पशुपमन्दिर नन्दुमियापरमूतियनेशये किश्चिदध्चस्पदे रुवति इति। 

मुकुन्द श्रीबार्ष्ण । प्ुपमन्दिरे नन्दगोपगृहे । नन्दप्रियापरसूतिशयनेरये 

नन्दप्रियायाः योदायाः भरसूतिशयने श्रसवतस्पके शेत इति तथाव! किचि 

दश्चसंदे ैपचारितपाद इति धारस्वमविक्ति.। स्वति स्दति सति । रोदन 

ध्वं श्रुति मावः ॥ 

आखजं पन्या यदयोदाया- परवृततिमाट्-- 

अहो खलु यशोदया नवक्रसयचेतोहरं 

भवन्तमरमन्तिके प्रथममापिवन्त्या द्शा। 

पुनः स्तनभर निजं सपदि पाययन्तया युदा 

मनोदरतुस्ण्ा जगति पुण्यवन्तो जिताः ॥ ९ ॥ 

अहो इति॥ अलौ स यशोदया जगति पष्यवन्तः जिताः । 

हो खस्यायं 1 अथवा सल्िस्य्य॒यशोदयेवयम्यानन्तरं॑योजना । 

खस्विति त्यो विरे । तमाद् उगतीरयादि । जगति शेके 1 पुण्यवन्तः 

पुण्यकर्मणः ] जिताः अध.छृताः ! अव देतुमाह--नवकलायचेतोदरं भवन्तम् 

अलमन्तिके प्रथमं दश आपिभन््ा पुन. निजं म्तनमरं सुदा सपदि पाययन्त्या 

मनस्तदा इति] नवकटायचेतोटरं नवरुलायवत् नृतनकखायपुपपवव् चेतो 

मनोदरम्। मवप्रहणेनाम्छानलं तेन शोमातिशयश्च प्रतीयते । उपमया भगवतः सौक 

्ायातिद्ययो ध्वन्यते । मयन्ते श्रीपारङृष्णम्। अरमतयम् } अन्तिके समीपे । 

प्रथमं पूर्वम् । द्या नयनाभ्यामिव्यथैः ] आगन्ता जा समन्तादङ्प्य् 

पिबन्या 1 अत्र पाथातुनाऽवरोकनं रक्षते). विटोकने तष्णातिदायश्च 

प्वन्यते । पुनः दर्यीनानन्तरम्] निज स्वीयम् । म्तनमरं कुचमारम् । 

वदा सन्तोषेण । सपदि क्षटिति । पाययन्य्या निपाययन्त्या। मनोदर्तनुररा 

मनोहर चेतो तु भगवं सरतीति तयाविषया 1 योगिनामप्येतानि 

दुमानीति भवः ॥ 
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पत्रजन्महर्वि्स्य नन्दस्य प्रृरिमाह-- 

, मवत्छृशलकाम्यया सं खलु नन्दगोपस्तदा 
प्रमोदमरसङकृलो द्विजकुलाय किननाददात् । 

[= ध 

` तथैव पशुपालकराः क्षि न मङ्गलं तेनिरे 

जगल्तितयमङ्गर त्वमिह पाहि मामामयात् ॥१०॥ 

मवरत्दशरकाम्ययेति ॥ तद्रा सः मन्दगोपः स प्रमोदमरस 

दूकुटं भवक्कुञशरमःम्यया द्विजकुराय कि न अददात् । तदा तस्मिन्नवसरे । 

स. य. पूत्तामावात् पूर्वमतिसन्तप्त, सः। खल्विति र्थे! प्रमोदभर 

सद्कुलः प्रमोदमरेण सन्तोषमारेण सद्कुल विक । भवत्कुशलकाभ्यया 

भवततत; श्रीवारष्प्णस्य कुशलम मिरषन् । द्विजङुखाय बाह्मणसमृष्टाय। फ 

कीदशं बेम्तु | न अददात् म जयच्छत् । सर्वमपि वस्तु ददाति सव्यः । 

गोपानामपि प्रहर्षमाह--तथा पशुपारका प्व किम मह्रं न तेनिरे इति। 
तथा यथा नन्दगोपस्तथा । प्ुप्रालका इतरे मोपा । एवकारोऽप्यर्थकः 

समुचये। किमु मङ्गलं कीदशं मङ्गलकरं | न तेनिरे न कृतवन्त. । समक्त 
मपि मङ्गलं कमै च्रुरितयथं । अध प्रर्थयते--दे जगलिनयमङ्गर लं माम् 

दह मयात् पाहि इति! जगल्नितयमद्ल जगच्नितयस्य रोकतयस्थ मङ्गल 

मङ्गरस्वख्प। ववं भीवा्छ्प्णः । मामनन्यशचरणम् ! उह संसरि । जाम 

यात् बाद्यादाभ्यन्तराचच व्यप्रे. 1 पाहि रक्त ॥ 

दति योगमायानयनाद्विबणन 

पएकोनयः्वारिडदशाकम् ॥ 



५ नागयणीयम् {स्कन्य,- 

अमर् श्व तव च काचन 

वतप मवृशतरतिर्ना। 
तस्टटूपःठारितदरन्तसा 

कपटफोतफ ने निफ़ट गता ॥४॥ 

अयमर् शति॥ टे क्षटपातक तेत्र जपमे च च्रनपद काचन 
अष्रुनाते निकट गनां व्ह कपरपातक कपटालङम्यख्प\ जनेन 

सम्वाधनेन पूतना उथमम्य निषफर्ल चोलते) तव तम्मिन् व 

सरे समये! नन्द्य बनागमनात् पूर्मेवेष्य्थं । चकारम्यथ | ब्रनपदे 

पुपारिकायाम् ) काचन अन्राता। अङ्गना सुपति } ते! ग्रीपार 

एप्णम्य | निकटमन्तिकम् 1 गता प्राप्ठा। यिति प्रमिद्धौ। नद्ग 

साया छ्वल्पमाट--मधुरारति तटपट्पदरारितदुम्तया इति। मधुरस्ति 

रम्यस्वरूपा । तरल्पदरयदरारितरुन्तरा नरके चवे पद्य प्रप सरिता । 
जत रारिता इतयम्य रक्षगया व्या दर्यमै । समट-ख च प्रीयते | ऊनट। 

केला य्या सा| सौर्व्ररामाद्रिति भव ॥ 

पूतना शीवारष्टप्ण गृटीतवतीप्याट-- 

मृपदि सा हतवालम्चेतना 
निक्षिचरान्ययजा किलि पूतना । 

जजयपृष्विह केयमिति क्षण 

गिभरशतीषु भवन्तदुषददे ॥५॥ 

सपदीति ॥| सा पूतना सपदि भवन्तम् उपाददे मिलि। 
सा र्यरूपधारिणी । पूतना दास्या । सपदि क्षटिति । भवन्त श्रीवास 
कृष्णम् । उपाददे गृहीतवती 1 किलेति वर्तयाम] ननु ब्राङ्कनाभि 
किमिति निवारितेन चेततताह--बनवधृषुं इति क्षण गिशदतीवु इति । 

अजवधूपु गोपङ्गनाु । इति एव भरकरेण 1 गशरयतीषु चिन्तय.दीषर 

सरीपु । निवारणात् पूर्वमेवेति माव 1 
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का इति। -इ्यं द््यमाना तरुणी) शह तजे) का अदधूर्वतया फा 
नामि मषेदिलयरथः। पूतनाया; स्वमावमाह--हतवीा्फचेतना इति । हताः 

अपहृता बारकागां शिदयूनां चेतना. चैतन्यानि) भाणा इत्वर्थः! यया 

सा) कथमस्या ददश स्वमावः सममूदिति वेत्त्ाह-- मिरिचरान्वयजा 

इति। निरिचराणा राक्षसानामन्वये वदो जातां यततस्तरमादिति माव, ॥ 

किशवेये भगवते ग्रीभारछष्णाय स्तनमपि दत्तवतीत्याद-- 

करितमभापविलानहूतात्मभि- 

युपतिभिः प्रतिरोदधुमपासिा 1 
स्तनमसौ भवनान्तनिपेदुपी 3 

अददुषी भवने कपदात्मने ॥ ६ ॥ 
छङितमविति ॥ भक्तौ भवनान्तनिषेदुपी कप्टासने भवते 

स्तनं प्रददुषी ! अतौ पूतना । भवनान्तनिपेदुपी मवनान्मे गृहाभ्यन्तरे निषेदुषी 
उपविष्टा सती | कपटात्मने कपपोतकाय } अनेन पूतनाया नाको ध्वन्यते । मते 
श्रीवारङ्ृप्णाय । स्तनं करुचम् । प्रददुषी दक्तवेती । ननु गोपिकाभिः कुतो 

न प्रतिपिद्धत्याशङ्कायामाह--युवतिमि. प्रतिरोदुधुमपारिता इति । युवतिभिः 

गोधीमि । प्रतिरोद्ूघु निषेदघुम्। अपारिता अश्क्या। अत्र दैत 

करितमायविखसहतासमि इति । ठर्तिन मनोहरेण भावेन विरसैश्च 

हेत. वशीङ्ृेत॒ जाला मनो यासा तामि ॥ 

शीषारकरप्म पूतना हन्तुं तस्या म्तनमपिबदिव्याद-- 

समधिरुढ्य तदङ्गमशङ्धित- 
स्स्यमथ बारुफरोपनरोपितः । 

महदिवाग्रफल दचमण्डल 
परतिचुचपिथ दुरपिपदूपितम् ॥७॥ 

समधिर्द्यति | अथ मपि अशित तदङ्क समिर दुर्विष 
दूषिते छुचमण्डरं प्रतिचुचूपिथ । अथ अनन्तरम् ! स्वं श्रीकारु्ृप्ण" | ‹ † 

£ 40 
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अपि्समु्ये। अदात शद्काग्हित । तदक त्या पूतनाया अद्वमुतस 

द्१। समधिरूद आर्य । दुरिषदूमित दुरविपेण बाटकाना मारणदेवलात् 

देन विेण दितम् । दुचमण्ट स्वनमण्टरत्। प्रतिचुचपिथ कतर 

निवेश्यादूगुठाम्या निष्मीच्य चूषण तवान् । जवोपमामाट--महत् आप्र 

फरमिव इति ! महत् एउ । आग्रफलम् आन्नम्य चृतन्थ फरम् । 

चूपणे रत॒ -बारकरोपनरोपित इति] उआरकाना रिदयना रोपनेन मार 

शेन रोषित कोपिति। ता हन्तुमिति माव ॥ 

अध परतनामाक्षमाद- 

असुभिरय सम धयति त्ययि 
स्तनमसौ स्तनितोपमनिखना,] 

निरपवद्भयदायि निज वपुः 

प्रतिगता प्रविमाय सुजाउमौ ॥ ८ ॥ 

असुभिरिति || असौ निरषतव । असौ पूतना । निरपतत् प्राणान् 

खल्या निपपात । अत्र हेतुमाह-- खयि अमुभि म्पसम धयति इति। 

लयि श्रीवाषृष्णे 1 अपुमि प्रणि । ए्वकरिण दु्विपादिन्यवच्छेद् ॥ 

सम सदह । पयति स्तन पिवति सति। पतन्त्या पूतनायाम्तात्काटिक 

विदेषमाह--स्ठनितोपमनिस्वना निज वपु प्रतिगता उभौ भुजी प्रविसार्य 

इति । स्तमिनोपमनिस्वना स्तनितोपम धनगजितमद्शौ निप्वन दाब्दं 

य्या सा। निजमासीयम्] वपु शारीरम् मरविगता प्राता सती। 

सनौ बह । प्रविसार्य भरसार । पूनाशरीरस्य स्वहूपमाह्--मयदायि इति ! 

ूषामन्नोभदंम्य गिरिकन्दरनासिकम् 1 गण्डीरम्तन रौद्र धरकी्णीरण 

मू्लय् ॥ अन्धनूषगमीराक पुरिनारोहमीषणम्। बद्ततुसनोवदूनितयतोय 
हृदोदरम्" इति ध्रीमदधागवनोक्तस्वरूपमित्य्थ ॥ 

मोप्य पूतनादायीराद् भगवन्त श्रीबाल््ण जगृरहुरितयाट-- 
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भयद्पोषणभीपणयिग्रद- 
भरवणदश्ेनमो दितवमे । 

मजपदे तदुरःस्थलसेलना- 

न्यचुभवन्तमृहत गोपिकाः ॥ ९॥ 

भयदेति।॥ गोपिकाः अगृहत्त। त्वामिति दोषः। गोपिकाः 
गोपलिय"। लां मवन्तं शीवालङप्णम् । अगृहत जगृहुः । तदानीन्तने 

भगवतश्चेणितमाह--रदुरःस्यर्सेरनानि अनुभवन्तमिति । तदुरःस्थरखेखनानि 

तस्याः पूतनायाः उर.स्थले वक्ष.स्थके सेरनानि पादावधूननादिरूप्र कीडाः । भनु 

भवन्तं कुर्वाण मिसयर्थः । पृतनायां पतितायां सज्ञातां बनपदस्य दशामाह-- 

न्रजपदे भयदधोपणभीपणंविग्रहरवणदर्शनमो दितवश्वे इति] नभपदे पुष 

वािकायाम्। मयदघोषणभीषणवि्रहश्रयणदर्खनमोदितवहवे भयदस्य भयदा 

यिनः पोपणस्य शब्दस्य मीपरणप्य भयानकस्य विप्रहस्य शरीरस्य शवणेने 
श्रुत्या देदोनेनावलोकनेन च मोदिता. । जात्सम्भमा इव्यथः । ववा 
गोपा यिस्तथाविये स्तति। अत्र यथासं्यं घोषणस्य वणेन विप्रहस्य 

दर्नेनान्वयो बोध्यः] प्रथमं धोपं शरुत्वा श्ररिति तत्रागत्य पाद्मं 
दृष च मोहिता इति विमावनीयम् ॥ 

गोप्य॒श्रीवारङ्ृष्णस्य रक्षा चक्ररिस्याह -- 

भुबनमद्गरनामभिय ते 
युपतिभिर्हुधा तरणः । 

स्यमपि वातनिकेतननाथ मा- 
मगदयन् फु ताकयेवकम् ॥ १० ॥ 

थुवनपद्भरेति॥ चलं युवतिभि. ते एव युयनमङ्गखनाममि श्प 
पदरक्षण 1 चं श्रीवाटष्णः] युवतिभिः गोपीभिः} ते तव। ण्व 

करिणान्येषां स्यवच्टेदः 1 युवनमङ्करनाममि" यनम द्रम. अगन्मङ्धर नाममि । 
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बहुभिवभकैरियै । इृदरकषण इत रण यन्य । आसीरिति देष । 

रकषणपरकास्य शरीमद्वगवतेऽुघन्येय । अय ्रार्भयते--अयि वातनिकेतन 

साथ ल मामगद्यन्. तावकसेवक दुर दति। सयीति सम्बोधने । वत्त 

निकेतननाथ भीयुस्वायुपुरनाय 1 घ्व श्रीयाल्टप्ण । मामनन्यदारणम् | 

जमद्न् सीरोग दुरषन्। तावरसेवक लद्रत१्। उर पिदि॥ 

इति षाि्करदानाय नदस्य मधुरावधरणन पूलनामोशवणन च 

च-वारिदाददाकम् ॥ 

एच याख्िदग्रफम् ॥ 

अथ वसुदेवमिरमाक्य परतिनिरृत्तम्य नन्दम्य वृ्माह-- 

व्रनेश्वर क्षौरिमयो निशम्य 
समाव्रजन्रध्यनि भीठचेता 1 

निष्पिश्निष्येपवत निरीक्य 

कश्चिन् दाम दारण तस्तम् ॥१॥ 

यरे इसि ॥| व्रनेधर स्वा दरण गत | त्रनेधर नन्द । 

ला श्रीहरिम् शरण रक्षितारम् गत॒ प्राप्तं 1 श्ीवार्टप्णमदष्रा 

परवदाप्त रदवतुमिति भाव । अत हेतुमाद--चित् पदि निरक्षय इति। 

कचित् अनिमत््वादपूैल च किमिदमिति जातुमरवयम् पदा वस्तु । 

दनी मन्दस्य पून शरीतिरदिवयहनन् पदार्भमिदुक्ति । नन्देन दस्य 

पदार्थत्यातिमीषणतामाट -निम्पिष्निद्कोपतरमिति 1 निष्पिष्य पतनजवन् 

पातितादतूरणीङनाश्च निर्दोषा निखिरा तिगब्यू-यन्तरस्थाम्तरवो दुमा येन तम् 

उक्तच शीमद्धागवते---पतमानोऽपि तदेदशनगवयूतयन्तरदुमान् } वुरणयामास 



दथकम्-४१]  पूतनाशरीर्दादवर्णनम्। ३१७ 

रजेन महदासीचदद्टतम् ' इति । ननु किमित्येवंविधं पदारथ निरीक्ष्य नन्दस्तनयं 
रक्षितं हरिं शरणं यगाविव्यसिद्धायामाह--- ध्वनि भीतचेताः सम्रननिति। 
सध्वनिं वनागमनमर्गि । भीतचेताः मीतं पुतापाययाङ्कवा मयक्रान्तं चेतो मनो 

यस्व सः। समात्रनन् आगच्छन् । पृतायायरङ्कादेतुमाह-- रौरिवचः निदाम्य 

इति । शौश्विचः शौरेः श्रीवमुदेवस्य वचः शह च सन्तयनिपित्शरतानि" 

दत्यादिक्चनम् । निरम्य श्रुत्वा ॥ 

अथ गोपानां तात्कालिकी प्रबरृतिमाद--- 

निश्वम्प गोपीवचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयवरिस्मयान्धाः । 
त्वत्यातिते षोरपिशाचदेदं देहुिदूरेऽय ुडारछत्म् ॥ २॥ 

निशम्येति ॥ स्मरं गोषः अपरि भयविस्मयान्धाः ] भयविस्मयान्धाः 
भयेम भीरा विष्मयेनादूतेन च अन्धाः कर्तव्यमजानन्त इयर्थः | बभू 

घुरिति रोषः। भत्र हेतुः--गोपीवचनात् उदन्तं निरम्य इति) गोपी 
चनात् गोपीनां गोपीणां वचनादुक्तेः) उदरन्तं॑वर्तन्तम् }) निदाम्य 

श्रूत्वा । अव भ्ये पोरख्यदर्शनात् , श्रीथर्कृप्णेनैतत् पानितमिति विम्भय 

श्चत्यवगन्तव्यम्) जथ त्वत्पातिते धोरप्दिचदे्ं विद्रे देदुः। अथ 
भयविस्मययोः किधचिदेपगमायदे। मोफाः किशिदन्धनेतना वमूवुः, तदेर्यभः} 

चत्यातितं त्वया श्रीक्राख्दरप्णेन परातिपं हतम् } पोरपि्राचदेहं घोरमत्ति 

भीधरणं प्रियाचदे्ं पियाचधदीरम् । विद्रे दृदयं नीचा त्तरः । 
देदुः भ्मीचक्ुः। ननु कथं तारश्प्रनिमहत् पृतनाधशीरं गोण द् 

निन्युरिति चेकत्राद--कुठारछवपिति १ कुौरः प्सय॒मिः छच पण्डयः 

करनेम्। सोपा इत्यस्मिन् वाफ्येऽप्यनुपञ्यते ॥ 

दमानात् पूतनाच्चरीरान् मुरनिर्पूमरानिम्खिनोाऽम्दिसयाद-- 

सतपीतप्तम्तनतन्छीगाव् ममरबटन्नुचतरो हि धूमः 
शद्ामथादगखः किमेष परि चन्दनो मरपुटयोऽ्वेनि ॥ ३ ॥ 



देदाफम्-४१) पूतनाशरीस्दश्दव्णनम् । २९९ 

न दरे न जन्मान्तरे ! भविष्यतीति रोषः। यदियं मां दन्त॒मुचताऽपि पूतना 
अधुमैव सुक्ताऽमूत्, पेत् श्रियेव मदङ्गसङ्गफटमापिरित्य्थः। क्षमेन नमा 

न्तद विना । तावदिव्यवधारणे । जयोगव्यवच्छेदार्थकस्तावच्छच्दः 1 
भवतां मदीययोगक्ेमैकनिरतानाम् । यपि्समुचये । स्यात् भविप्यस्यसंदा 

यम्। मम प्रतिकूलमाचरतामपि मदङ्गसङ्गात् इटिति फएर्प्रा्तिः सम्भवति, 

किं पुनः लेहान्मदायतयेतसां मवतामिति मावः ॥ 

अथ गोपाः शरीवार्श्प्णवदनारविन्दं षिरोक्यातीव जहपुरिाद-- 

चित्रं पियाच्या न हतः इमारधित्ेपुरैवाकथि शौरिणेदम् । 
इति प्रशंसन् किर गोयलोको मवन्युलासोकरसे न्यमाद्ीत् ॥ ५ ॥ 

चित्रमिति ॥ गोपलोकः इति प्रद्॑सन् मवन्सुखालोकरसे न्यमाद्कषीत् 
किरु] गोपलोकः गोपसमूहः । इति अनेन भरकारेण । प्रदांसन्. स्तुवन् । 

भवन्मुखाोकरसे भवतः श्रीवार्रप्णप्य यन्मुखं वदनसरसिभं तस्यारोकः 

द॑ने तत्र यो रस आनन्दस्तस्मिन् । न्यमाङ्क्षीत् निममोऽमूत् । किठेति 

चार्तायाम् । श्रीवार्ृप्णवदनारविन्ददर्च नेन ॒विगरितवेचान्तरमानम्दमन्वमून्नि 

स्यथः परंसापरकारमाह-- कुमारः गदाच्या न हठः चित्रम् । दृं शौरिणा पुरा 

एव॒ अकथि चित्रम् इनि । कुमार्. नन्दस्मिजः । पिशाच्या पूतनया। न दतः 

न व्यापादितः । सित्रमदूसुतम् । न हत इति यत् , तत् चिदमिवयर्थः। इदं 

यदत्र समभवत् ] दौरिणा शीवघुदेषेन । पुरैव पूर्वमेव अकथि श्टृह च 

सन्त्यनिमित्तशतानिः इत्यादिनोक्तम् ॥ 

भगवस्माननिध्यादू्रजौकस्चः स्वपि य॒खदिर इव्याद-- 

दिने दिनेऽथ प्रतिबृद्सरेमीरक्षीणमङ्गस्यतो ब्रजोऽयम् । 
भवयनिवामादयि बासुदेव प्रमोदमान््रः पर्ति विने ॥६॥ 

दिम दिन इति || अयि वासुदेव अये यज्ञः भवन्निवामात् जथ 

दिनै दिने पतिब्रदधरक्ष्मीः अन्नीणमङ्धन्ययनः परितः भमादमान्द्रः पिरेने। 



दशकम् 8१} वाटकलारनेन यश्ोदादीनां निरत्तिशायानन्दवर्णनम् । ३२१ 

किवी न छतम् ईश जगदरक्तक श्रीबारचप्णस्वरूप पिप्मो। वधूमिः 

गोपीभिः। कुमारः वारकः] दप्तदृिः देत्ता पिता दृटिः दक् येन 
सः! अहो इव्यय ह्ये वा। वस्सलेन बात्ल्यवता। अत कुमारे 

णेति विभक्तिविपरिणामेन योजनीयप्र् । मां प्रति मणुदिस्य । सितं दस्ति 

तम्] एहि आगच्छ] इत्ति उक्ला) पाणी करौ । उपसा् प्रसायै | 
खयि श्रीवल्छ्ृ्णे। क छ न इतं चुम्बनाश्ेषणाडारोपणादि' स 
छृतमिदर्थः! अदो भग्यव्यो गोपिका इति मावः ॥ 

५ 

भवद्ुःसयश्नफौतकेन कयत् करं गोपवधूजनेन । 
नीतस्वमाताम्रषयोजमालाव्यारम्िरोरम्बतुरामरासीः ॥ ९ ॥ 

भवरदरपुरिति ॥ न्म् आताग्ररोजमालन्यारभ्विरोरम्बतुाम् अलसीः। 

स्वं श्रीा्रप्णः। घाताप्रसरोजमारव्यारगिरोरम्बतुखाम् आताप्रायाम् 

जा समन्तात् ताघ्रायां ताप्रवर्णायां सरोजमारायां पद्कजमाखायां ध्याटम्धी प्रति 

नवमधुदव्धतया खम्वमानो यो यओेरन्बो भमरस्त्य तुं साम्य्। 

अलसः करलितवानसि । अत्र देतुमाह--गोपवधूजनेन करात् करं नीतः इति । 

गोपवधूजनेन गोपीजनेन । करात् दृस्तात्। नीतः प्रापितः। अत्र देतु-- 

भवद्रपु खर्शनकौतुकेन इति । भवतः श्रीवाश्प्णम्य वपुषः स्पते यत् 
कौतुकं तेन | बधृननपाणिपरम्परायो अरुणसयेजमालायमनितया श्रीार्प्णम्य 

तदूत्यारग्िप्रतिनवमधुकन्धलयरम्बदे्ीयतया तस्सादद्यमिति द्रव्यम् ॥ 

यदोदाया भगवललाटनेप्रफारमाह -- 

निपाययन्ती स्तनमद्टूयं चां धरिखोकयन्ती वनं हमन्ती । 

दशां यशोद कतमां न मेने म वाद्यः पाहि हरे गदान्माम् ॥ १० ॥' 

निपाययन्तीतति ॥ यदोदया अङ्गं त्वा म्ननं निपाययन्ती वदनं विरो 
कयन्ती हमन्ती कतमां दयं न भेजे। अङ्गगसुत्सङव्तिनम्) सां 

धीवराटकृष्यम् । स्तनं कुचम्। निपाययन्ती निना पययन्ती । वरन शीवाल 



एय् नारायणीयम् [स्किन्धः-१० 

छृष्णगुखारविन्दम्। विलोकयन्ती पयन्ती । कतमां कीदृशीम् ! दर्शा 

विनयौरुवयापायशङ्कादैवमा्थनवैवस्यादिरपामवम्याम् । भेने प्ा्तती। सर्वा 

अपि दयाः पा्वतीतय्थः। अथ म्रर्थयते--े ह्रे वाद्छःसः लवंमां 

गदात् पहि" इति। हरे विष्णो तादृशः श्रीवडृप्णल्पः । सः तथा 

विधमक्तवारसस्ययुक्तः । लं॑श्रीगुरवायुपुरनाथः । मामू जनन्यसरणम् 1 गदात् 

सर्वामयात् } पादि तायस्व ॥ 

ति ूतमाशरीरदाहव्णनं बारकराटनेन यदोदाधुःनां निरत्तिरायानन्दवर्णने चच 

पकचत्वारिंदाददाकम् ॥ 

अथ द्विचत्वारिशदशकम् । 

अथ भगवतः शकटाघुरम्दनं प्रम्तौति-- 

कदापि जन्मर्घदिने तव प्रमी निमन्तितज्ञातिवधूमहीरुरा । 

मदानसस्त्वां सविधे निधाय सा महानमादौ वहते वरजेधरी ॥ १ ॥ 

कदाषीति ॥ दे प्रमो कदापि तव जनमकदिने मिमन्तित्नातिवधु, 

महीसुरा सा बरनी ला महानसः सवे निपाय महानसादौ वदते 1 

प्रमो अरद्घनीयसासन । कदापि कम्मिधित् । तव् श्रीबारप्णस्य । अन्म 

दिने जन्मनक्षत्दिवसे । निमन्तिनज्ञातिवधूमहीसुरा निमन्त्रित जहूता जलादीनां 

वध्व; चिवो महीसुर व्परायया सा] सा. त्रनेश्वरी यञ्चोदा। ववा श्री 

वारषकप्णम्। महानसः महतोऽनस्त॒शकटम्य । सविधे समीपे । अधस्तादि 

लभः । निधाय शाययित्वा । महानसादौ महानसपरमृतिषु देदोषु । बते 

अवरत । स्वकर्मवयप्रतयेति भावः! ननु सत्स्वप्यपायरदितेषु बहुपुशरदेशेषु किमिति 

य॒श्नोदया प्राणिभ्योऽपि भियः वासनः दाकटम्याधस्ताच्छायित इति नादाद्ग 



दशकम्-४२] शकटाञ्चरवधवर्णनम् । ३२३ 

नीयम् , शकटरपच्छन्नमयुरं हन्तुमुचतस्यारद्कनीयशासनस्य भगवतो हरे प्रेरणा 

दषं कृतवतीव्यनुसन्धेयम् । अयमेवार्थः प्रमो इत्यनेन सूचितः ॥ 

राकटमञ्ञनं देशयति-- 

ततो भवत्राणनियुक्तारफप्रभीतिसद्न्दनयङ्कलाः । 

विमिश्रमभरावि भवत्समीयतः परि्फुटदारूचटचटाखः ॥ २ ॥ 

तत इति] ततः भवत्समीपतः परिम्पुटद्रुचरचचटारवः भवत्ताण 

नियुक्तवारकममीतिसङ्कन्टनसङ्कुलारवैः विमिश्रम् अश्रावि । ततत. अनन्तरम् । 

भेवत्समीपत. भवतः श्रीवालक्ृप्यस्य समीपात् ! १एरिछुरद्यरुचरच्टारवः परि 

रतां विधरितसंन्धिषन्धनादीनां दारूणां शकटावयवानां चक्राक्षादीनां चरचरा 

रवः चर्चटशब्दः । भवल्नाणनियुक्तवाककमभीतिसङ्करन्दनसद्कुलारषैः भवतः 

स्वासजस्य तरणे रक्षगे नियुक्तानामादिष्टानां बालकानां गोपारवालानां परा 
भीतिः सकटग्रिदरनपतनादिदरनमहाशब्दश्चवणजनितं भयं तया यत् सङ्करन्दनम् 
उयैरक्रन्दनं तस्य सङ्वुलेः बहुभिः कृततात् प्रसेरासैशा्यैः । विमिश्र 
सङ्कीर्णं यथा भवति तथा । अश्रावि श्रुतः। यशोदादिमिरिति दोषः ॥ 

शकटविद्लनशब्दं शरुता गोप्यस्ससम्प्रमे तताजम्मुरिव्याह-- 

ततस्तदाकणेनसम्परमभरमग्रकम्पिवक्षोजमरा बजाङ्गनाः । 
भव्न्तमन्तदै्युस्समन्ततो विनिष्यतदारणदारुमध्यगम् ॥ ३ ॥ 

तत इति ॥ ततः वनाङ्गनाः मवन्तम् अन्तः ददृशुः} ततः अनन्तरम् । 

जजङ्गनाः गोप्यः । भवन्तं श्रीथारक्कप्णम् | अन्तः भवनान्तः। ददशः दृष्टवत्यः । 

गोपीनां तात्ताटिकीमवस्थामाह---तदाकर्णनसम्रम्रमम्रकम्पिवक्षोजभराः इति। 

तस्य बाटकसद्कन्दनरवयिमिश्रस्य शकटविदटनप्वनेराकर्णनेन वणेन यः फिमिद 
मापतितं पू्वत्न्दसूनोरिति सम्यमः स्वम्बगेहात्न्दगेहं भति धावनेन य. 
श्रमश्च ताभ्यां प्रकम्पिनी परकर्पेण कम्पमानौ वक्षोजमरी म्तनमारौ यासा 
त्याः । भगवतोऽपि तात्काठिफीमवम्धो दर्बयति--विनिष्पनदारणदारमध्यग 



२२७ 
नारायणीयस् 

[स्कन्ध 

पिति) विनिष्यततां समन्तत् पतितानां ारणानां गुरुतराणां दारूणामह 

दू्पदिशकटावयवानां 
मध्यगं मध्यवरतिनम् ॥ 

अथ नन्दादयोऽपि तत्नाजमुरियाह-- 

तियो कं किममूदिति त
ं प्रधाव्य नन्दः पपा भूमुराः। 

अवन्तमासोक्य योदया धृतं सुमाधसननधुजटद्रिरोचना
ः ॥ ४ 

धिक्तोरिति॥ चन्द पयु मसुरा. च इति दुतं प्रधाव्य भवत 

यद्तोदया धृतम् आरोक्य अश्रूनला्ररोचना समाश्चसन्। पशुपाः मपाः 

मूषुराः ब्राहणाः। चकार सु" इति पव्षुवला 1 दं क्टिति। 

परघाव्य भ्रकर्येण विद्रव्य । मवन्तं श्रीचाख्प्णम् । धृतं मृदीतेम् । आलोक 

ष्टा अश्रुचसदरैरोचना" अभ्रजलेन श्रीबाुधप्णस्य नीरजम्य दर्मनात् 

जतिनानन्दाशरुण अद्र सिक्ते रोचने नयने येषा ते। समासन्. जास्त 

यमूचुः । इनिश्दाभैषक्तिमकारमाद-- अदो 
दियो शि किममूदरिति। 

जहो इति ससन््माश्चयै 1 दिशोः वाटकम्य। {फ किमिति सम्भ्रम 

द्विरुक्तिः अमत् आपति
तम् ॥ 

गोपा. कशकटमञने देतुभपदयन्त विम्मिताम्तत्रातिष्ठन्निखाद -- 

कसको ल कौतस्कृव एष विस्मयो विशं यच्छं धिपाटितम् 1 

न कारणं किश्िदिहेतिते स्थिताः स
्वनासिकादत्तकरास्तवदीषषकाः ॥ ५ ॥ 

कसक इति] सदीक्षा" ते इति म्बनासि रादत्तकराः म्थिता. 1 

लदीक्षका. तव श्रीवारु्णम्ब शका. द्रणर.1 ते मेोपाः। इति 

सुत्वा] स्वनासिका्दतक, स्वम्य नासिकायां नासाया दत्तः अर्वित. करो 

सते स्थिताः जति्ठन} उक्तिमकारमाह---एष, कर्कः वौत्छुतः नु 

विदाटे शकः -विपाटितं यत् इदं न किञ्चित् कारणम् , एषः विस्मयः 

हूति। प्य. दयमानो दविरोष.1 ~ कम्कः क क. कीदशः फीड. । 

सम््रमाच् द्विक्तिः 1 एवमुरवाऽपि। कौतम्डुतः लुत. कुतः कस्मात् कममात् 



दश्कम्-४२] शकटाशस्वधवर्णनम् । २९५ 

कारणादागतः। न्विति वितर्के विशङ्कं महत्। शकटम् अनः! 

विपाटितं विदलितम्। इह विदल्ने। कारणं हेतुः । दश्यत इति शेषः। 

एषः श्कटविदरनम्) विस्मयः याशर्ममूतः] एष इत्यस्य मध्यमणि 

न्थायेनात्रापि सम्बन्धः] स्वनास्तिकादत्तकरा इर्याश्चीनुमावप्रदर्दीनपरम् 1) 

श्रीवास्प्णं रक्षितुं यशोदया नियुक्ताः बारुकाः शकटमञ्जने हेतु 

मवदचिरयाट-- 

कृपाखकस्यास्य प्योधराथिनः 
प्ररोदने रोरुपदाम्बुजाहतम् | 

मया मया द्टमनो विपर्यगा- 

दितीश ते पारक बारका जगुः ६ ॥ 

छुमारकस्येति ॥ दे ईय ते पाटकवालकाः इति अगुः} द 
जगद्र्षक। ते तव श्रीबार्छृप्णस्य | पार्कयास्काः पार्कः रक्षिणौ 

बारकाः गोपकुमाराः। इति एवम् । जगुः उचुः] उक्तिपरकारमाद-- 

अनः अस्य॒ कुमारस्य रोरपद्मबुनाहते वि्थगादि्ति! अनः शकटः । 

कुमारकम्य वारुक्य। खोखपदग्बुजाहतं ललेन चश्चलेन पदाग्बुजेन पादार 

विन्देन आहत्ममिहते सत्] विपर्यगात् भग्ावयवमम्दिव्र्थः | कुमारकम्य पाद 

चारने हेतुमाह-- प्ररोदने इति। प्रकृष्ट रोदनं प्ररोदनं तस्मिन् सति] उत्तानशया 

बालकाः पादौ चार्यम्तो सुदन्तीति भावः! रोदने देतुः--पथोधराधिन. इति। 

स्तने परतुममिरपत रवयः । नात्र सन्देहो युप्मामि कर्तव्यः, यदस्मामिरेतत् 

परयक्षीकृतमित्याहुः--मया मया दृमिति } दविरक्तिक्षः प्रस्येकयुक्तमिति दर्थं 

यितुम् । द्र भ्वय्ठीरनम् 1 

मोषा न बना मापितं विवध्पुरिसयाद-- 

भिया तदा रिश्चिद्जानतामिदे 

कुपारकाणामतिदुटं वचः । 



३२६ नासयणीयम् स्कन्ध -१० 

भुरत्ममामागिदुसितीरिति 
मनागि गाशङ्क्यत द्थ्पूततैः ॥ ७॥ 

भियेति ॥ भवल्मावापिदुरै इति ईसतिम्। भवलममावाविदुर 

भवत ीयारष्व्णम्वर्पम्य आहरे प्रभाव यक्तिस्तदविदुरै तदनभितै 1 

फैशचित् गोरैरिति शेय! इति इत्थम्) ईरित कथितम् । कथनमकार् 

माट--इ्द दुमारकाणा वच अतिटुर्बटमिति 1 द्द कुमारकम्या 

स्येत्यादि। वुमारकाणा गोपानाम् । वच वचनम् { अतिदु्ैदम् 

अतीव दुर्षटमसर्गम्! अव रतु दर््यति--तद्रा मिया किचित् जना 
मतामिति। तदा शकटमञ्जनायवसरे ! भिया भयेन] वपिश्चित् किमपि 

वम्तुदृतम् । अजाननाम् अदुभ्यनाम् । कैधित् गापदुमारोक्त सत्यमिति 

तरित स्यादेपीनि मम्भावयनाट --दृएपृनन मनार् आशद्कयत इव इति। 

इष्टपतमै दण प्रतयीकता पूतना वैम्ते । कैश्चिदिति येष } मनाक् 
श्पत्। आदाद्क्यन शष्धितम्। देति सम्भावनायाम् ] दूरे तिष्ठ 

क्य देवद इथामातीदत्रेमेय सम्भावना नासेन्नायामिति द्रष्टव्यम् ॥ 

सथ गापीना प्रृतिमाट-- 

ग्रगादनाप्न रिमिद् षद् क्षत 
मरोजगम्यौ नु क्री परिगेजिती। 

इति प्रमरषत्कस्णातरद्भिवा 
स्तदद्गमापसप्युरद्गनाजनाः ॥ ८ ॥ 

प्रबालनास्नमिति ॥ अदनानना इनि भरमदप्कर्णानरङ्धिता वङ् 
नाप्टु । अह्भनानना गोपीनना 1 इति ण्वमुकरया। प्रम्प्गण। 
तराद्रिता प्रसपैनया प्रसस्ल्या कम्णया हया तरङ्गा तर्रमतय } स्यदः 

तद धीगारहव्यम्य नदर भरीम् 1 जा समन्तात्। प्पूु म्पूगनिनि म्भ) 

उद्तिमकारम्ट--दद प्रवारव्प्र पदर क्षन स्म्, मगनरम्यौ कौ रिगनिती 
मुष्ति] प्रवाननाप्र प्रगारवेन् पन्दयन नाम्न ता्रार्णम् ] पद् चरणकमरम्॥ 



दुद्कम्-४य] इकटासुरवधवणनम् । ३२७ 

क्षतं व्रणितम् । किमिति विक । सरौजरम्यौ सरोजयदरुणसरसीरुहवत् 

रम्यौ मनोज्ञौ । करौ बाह] विरोजितौ भो । न्विति वितवेः। अत्र 

करचर्णविदोपणाभ्यां तयोरल्यन्तमार्दवं दर्शनीयं च ध्वन्यते ॥ 

अथ नन्दो निरामयं श्रीवार्ृप्णमाष्िप्यातीव जहर्ैत्याह-- 

अये सुतं देहि जगत्पतेः कृपा- 
तरङ्गपातात् परिपरतमद मे } 

इति स्म सुंगृद्य पिता खदङ्धकं 
^ मुहुः श्छिप्यति जातकण्टकः 1९॥ 

अथे इति ॥ पिता इति संगृह्य लद ङ्गकं जातकण्टकः सुहु्हुः शिष्यति 
स्म} पिता नन्दः। इति इत्युक्त्वा । संगृदय आदाय । त्वारिति दोषः) 

स्वदङ्गकं त्व श्रीबारक्रष्णस्य अङ्गकम् अनुकम्पनीयं शरीरम् 1 जातकण्टकः 

जाताः अड्कुरिताः कण्टकाः रोमाश्वा य्य सः । सुहु: पुनेः पुनः । 

किप्यति स्म आदिष्टवान् । नन्दस्योक्तिथरकारमाह---अये त्वं जगत्यतेः कषा 

तरद्गपातात् जय परपातं मे सुतं देहि इति । अपायहेतौ सर्यप्रि ठदनुदयादये 

इति ्पे। यदोदायाः सम्बोधने वा । जगदतेः जगदीश्वरस्य दरेः। शपा 

तरङ्गपात्तात् करणाखवयप्राततेः । अत्र तेरद्गपदेन कपायराम्सागरतप्रतीतेम्तरङ्स्य 

तदेकदेसटेद्यतया चायमर्थो ठभ्यत इति द्रव्यम् । अव अघुना ! परिपा 

रक्षितम्। मे मैतावव्रथन्तमपुत्रतया अतीव दुःखमनुभूतवतः । युतं देवादि 
दानी रुन्धे वृत्रम् देटि भ्रयच्छ ॥ 

ननु किम मगवान् श्रीबारङ्रप्णक्मो हरिद्यररं बमञ्ञेत्याङ्कया 
माह-- 

अनोनिटीनः कठि इन्तुागवः 
सुरारियेवं भवता पिहिरितः। 

रजोऽपि नो दृश्मणुप्य तत् कथं 
स॒ श्ुडसे चपि रीनयान् धृवम् 1१० ॥ 



३२८ मासयणीयम् स्विन्धं१० 

: उनोनिरीन इषि अनोनिरीनः हन्दमागतः घरारिः एवं मवतां 

विििठः किर। अनोनिरीनः अनति शकटे निरीनः। तद्रूषतामुपगत 

इ्यषैः। हन्तु मारितम् तामिति शेषः! जागतः भ्रातः! सुरि 

अघुरः 1 पएवक्तमकरिण । विर्हिसितः हतः । कठति वा्तयाम् ! ननु 

वि्दि्ित इति यदुक्तम्, तटुयुक्तमित्याशयेनादा
ङकते-- अमुप्य रजः खपिनर्टम्, 

तत् कथमिति । अमुष्य शकटामुरम्य । रज अपि रजोमात्रतयाऽपि श्रीरम्। तत् 

अदर्खनम्। कर्थं केन प्रकरेणोपपयते । मृतशरीरादर्ीनम्यासम्भाव्यस्वादिति भवः। 

समाधत्े--सः शुद्धसच्वे सवयि नवान् ध्रवम् इप्ति। सः शकटायुरः 

द्धस्य रजम्दम स्परीरदितरेवरसत्यविम्रहे | त्वयि श्रीहरी उीनवान् 

ीनोऽमूत्। धरुवं निधवितम्। अव॒ सस्व वाचोयुक्तिः यद्रनोऽपि न 

इृषममुष्य, तत् फा फ्था तमस इति रजम्तमो विलयेऽस्य भगवत्सायुज्या 

स्यमुक्तिरपपन्वेनि ॥ 

अथ दवैमेगवत श्रीवारङष्णम्य रकष चङ़रिवयाद-- 

पूजितस्तत्र ततो दविजातिभिर्विरेपतो लम्मितमङ्गलारिपः । 
घरमे नि्ैर्मारयसरपिमोहयम् मच्पुराधीवर रुजां जरीदि मे ॥ ११॥ 

प्रपृलिनिरिति ॥ दे मरमपुरापीय तन तव प्ररि. दविजा 

निभिः विरोषत. रम्मिनमङ्गरातनिप नित बाल्य" प्रन परिमोटयन् चवं 

मे रुमां जदीदि। मसनपुराधीश श्रीमुरवायुपुरनाथ 1 तत अनन्तरम् नेन 

मे ॥ पूजनैः पयण पूरित, ।द्विजातिमि व्रः । विमोपतः मविव्यदपाय 

शहया पिरिष्य । टम्मितन्ररा्िष रम्मिना" प्रापिताः मङ्गरस्पा मानिषः जनु 

षह यम्यस.} निव. म्वीयै ! पल्य वाटमेटीरमेः। व्र प्रजी 

पमः सर्वानिन्य् । मिमोटयन् विषेण मोहयन् अआनन्दाग्मोयिमपहद् 
यान्, प्िस्वपन् । लं भीबारढस्य । मे ममानन्यथग्णम्य | 

उदीहि 1 विनायेन्वयं ॥ 
हति भस्टाभुरदधदगन 

द्विच धारिदाददाङ रकम् ॥ 

गजांरोगम्। 



तिचत्वाशशिदस्कम् ॥ 

अथ तृणायततीसुरवध प्रस्तोति- 

त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथ योद 
गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ती । 

मातां निधाय शयने किमिद बतेति 
ध्यायन्त्यचेषटत गृहेषु निगिष्ङ्का ॥ १ ॥ 

त्वामिति॥ दे गुरमरुलुरनाथ एकदा माता त्वा वोदुम् अपार 
यन्ती शयने निधाय इति निविष्टशङ्का ध्यायन्ती गृहेषु अचेष्टत । गुरु 

मरुतुरनाथ श्रीगुरुवायुपुरनाथ । एकदा कदाचित्! मात्ता जननी यशोदा । 

त्या श्रीवारफृप्णम्। वोढुम् अङ्केन धर्तुम् । अपारयन्ती अशक्ता । शयने 

दाय्यायाम् । निधाय शाययित्वा । इति अनेन प्रकारण । निविष्टगङ्ञ 

निगिष्ट प्रविष्टा शङ्का य्या सा। ध्यायन्ती चिन्तयन्ती । त्वामिति दोष । 

गृेणु भवने। पुरङ्गत्वात् वहुवचनम् । अचेष्टत स्वकर्मं॑दुर्वाणाऽवर्तत] 

भगवतो दुर्बहसे रैतुमाह-गादाधिरूढगस्माणमिति। गादमव्य्थमपिरुढ 

प्राप्तो गरिमा गुर्ल येन तम् । इतिराब्दायै शङ्कपरकारमाद--इद किं 

चत इति ! शद् आलनस्य दुर्वटत्वम्} कि फिनिपन्यनम् । बवतेत्य 
दूसुते ॥ 

अथं तृणावरदप्ेशमह-- 

तापिद्रणुषकणितथोरयोव 
व्याजुम्मिपांसुपटलीपरिप्रिताशः 1 

वात्यापपुस्म पिल दैत्यररस्वरणाम- 
्ताख्यो जहार जनमानमहारिण चम् ॥२॥ 

तारदिति।॥ तापत् वृणावर्ताण्य स॒ दैत्ययर जनमानमदयि 
त्या जहार किटि] तायत् तम्मिन्नवसरे। तसृणायर्ताग्य तृणावर्व इत्याग्या 

? 42 
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यस्व सः] सः कंतूत्यतया प्रसिद्धः! दै्ययरः अमुरग्ष्ठः । जन 

मानसद्ारिणम् यो जनानां मानसं दरति तमेवैवयथः। त्वं श्रीवाखङप्णम् । 

जहार हृतवान् ! जनो हि यः कर्म करोति याच्यं स सर्वथा तादश 

मनुते फरम् ' इति नमेोक्तिरियमिति द्वयम् 1 तृणावर्तस्य स्वरूपमाद-- 

विदूरम् उपक्ितघोरधोपव्यालुम्मिपांसुपररीपसिपूरिताशः वाच्यावपुः इति । 

विदूरं दृरादेव। उपकर्णितेन अआकर्णितेन पौरेण भीमेन पोपेण शब्देन 

व्वाजुम्मिन्या प्दधया पासुपटन्या परागपूरेण = प्रपूरिताः परितः पूरिताः 

आद्या द्विशो येन॒ स । वाव्यावपु चक्रयातम्बनूपधरः॥ 

यदयोदा पुवरमपदयन्नी स्पेदेर्याट - 

उदममर्पासुतिमिसहतदृशटिपति 
द्रष्ट फिमप्ययुशले पशुपाटलोङ्े । 

ह। ब्रारकम्य किमिति रयदुपान्तमाना 
माता भवन्तमविलोक्य भूं स्योद ॥३॥ 

उद्मेति॥ वगरुगानकरे क्मिमि द्रटुमदुशले गाता इति स्वदुषा 

म्तमाप्ठा मवन्तमविरोग्य भूपं ररैद्र। पञुपारटेकरि गोपसमृहे। किमपि 

किखिदेपि वस्तु) द्रषटंवीक्षिवुम्। यदुधले जसमरथसनि। अव टैतुः- 

उदामपामुतिमिरादतदृष्टिति इनि । उदामिन उत्कटेन पानुततिमिरेण परागपूर 

परतिच्छ्ननया सूर्रिम्बम्य मेन।तं यत्तिमिरमन्धकरम्तेनादत, प्रनिहता रषि 

प्रात, नेतरपानो यम्य तम्मिन् ] माता जननी सद्योदा | इनि ष्यं प्रिधिन्ध्य। 

न्वदुपान्तं सवर्मन्निषिन् 1 सतता प्रतता । भवन्त श्रीयान्दरष्णम् | अपरिलप्रय 

सदषट्। मृधम् सव्यथम् । रमद अर्दन्। य्ोदायाधिन्तापरयरमाद्--ह 

यारर्म्य रिनिति। हया द्मिखेदे] वारवम्य निदो. कि किपापनिनम् ॥ 

भगवन्तं धीवारकृप्ममुद्ररम्नृणापर्, मादमवाप-याह-- 

ताद्न्म दानयपमेऽपि च दनपूर्नि- 
भावन्तमाग्पण्धिाग्णद्नवरेगः। 
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सद्भोचमाप तदस क्षतपासुोपे 

घोपे व्यत्तायतत मूव्रजननीनिनादः 1 ४॥ 

तावदिति ॥ तावत् सः दानववरः अपि दीनमूतिः सङ्कोचम् आप 

च। ताव्त् तदा। सः दानववरः चास्यावपुस्वृणावर्तः। अप्सव । 

दीनमूर्तिः अवशक्षरीरः। सङ्कोचे छताम्] साप् प्राप | चकारः समुच्चये । 

सव्र हेतुः--भावत्कमारपरिधिारणल्तवेगः इति) भावत्कः मवत्सम्बन्धी 

यो भरः तस्य परिथि(रणेन वदनेन दलः नष्टो वेगो यस्य सः। अथ 

गोपा य्नोदाया रुदितं युशरवुरियाद-- तदनु घोषे क्षत्ांसुधोपे भवल्ननी 

निनादः व्यतायत इति! तदनु दैवे सङ्ञोचशुपगते मति। घोषे मोप 

यदि। क्षतपाुधोषे क्षतौ नष्टौ पयुधोपौ य्मस्तस्िन् सति। भवल्गनी 

निनादः भवतः श्रीगारछ्ुप्णस्य जनन्याः मातुय्ञोदाया निनादो रौद्नध्वनिः । 
य्यत्तायत व्यापोऽभवत् ॥ 

अथ दानवो नस्तः प्पातेदाह-- 

रोदोपकणैनयशादुपगम्य गेह 
क्रन्दत्सु नन्दगुखगोपकृरेषु दीनम् 1 

त्यां दानवरत्वचिरष्टक्तिकर युभ्श्च- 

स्त्यय्यप्रमुश्वति पपात्त ्रियत्देाप् ॥ ५॥ 

रोदोपकर्णनपशारिति ॥ द्वः तु दीनं लां समुन्न सषि 
म्पि वियण्रदेषाद् पपाठ टमः ठणावतः) सुरि, वणद-- 

पपातेति। दीनं सविषादम् लां श्रीपारछृप्णम् । सुमुन्नु मोक्तुममिः 

पन्] अप्नमुश्चति अमुश्वति सि। पियसदेयात् नमम. । पपाते भूमौ 

यतितोऽमूत्। भगवतो भारं वोदुमक्षमः सत्निति मायः] नान्यम्मान् 
भगवतो मुक्तिरिति नर्मगर्ममाह--अविर्मुक्तिकरमिति । अनिखानां मुक्ति 

मक्ष मोचनं च करतीनि तयोक्तम्। यः मरवम्यो मुक्ति प्रयच्छनि, तमन 
मगयते युक्ति दातुभमिरपत्ययं दनव श्वय तम्य मौम्यिति नमेक्ति 
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रियम् । भगवतो दैन्यदेतुमाह--नन्दसुषमोपुलेषु रोदोपकर्णनवदात् गेह 
भुषगम्य कन्दु इति। नन्दमुखगोपगुटेषु नन्द्रभृतिपु गोपसश्चयेषु । रोदो 

पकनबदशात् योदया रोदनध्वनि श्वेस्य्थः। गें गृहम्। उपगम्य 
राप्य | कन्दस्यु उचैः रुदत्ु सत्तु 1 स्वमक्तजनपरिदिवनश्चवणमत्र भग 
यतो दैन्यदेतुरिति द्र्व्यम्। मक्तपरियायां तु सुसु: दीनः क्षीणजीवितः, 
इति दशनात्क्कृतां सम्मतः पाठः श्दीनः लां दानवः, इतीति प्रतीयते । 

तरक्षे ल्वामुमुश्चदीनः इति योजना। दीनः क्षीणजीवितः इति च व्यास्या ॥ 

अथ ते गोषा भगवन्तमक्षतदारीरमपश्यनित्याट-- 

` ोदाढुलाम्तदु गोपगणा बिष्ट 

पापाणृष्ुत्ि देहमतिस्थव्षटम् । 
रक्षन्त हन्त॒ निपतन्तमयुप्य वक्ष- 

स्पक्षीणमेव च मवन्तमरं हसन्तम् ॥ ६ ॥ 

रोदाङ्ला इति॥ तदनु रोदाकुला. गोपगणा बदिष्टपापाणप्भुवि 
निपतन्तम् अतिस्यविष्ं देदम् अमुप्य गक्षति अरं हसन्तं मवन्तं च भक्षी 

णमेव ब्षन्त हन्त। तदनु तस्मिन्नवसरे । रोदाङ़ला अतिमात्रं र्न्तः । 
गोपगणाः गोपसल्वाः। वरिष्टापाणष्सुयि वदिष्य वदिर्वर्तमानस्य पापा 
णस्य दकायाः ष्ठसवि उपरिमिगे 1 अतिम्थविष्टम् अनीव स्थविष्ठं प्रमु 
तमम्] दें वृणावरतासुरशरीरम्। अशष्य पतितारीरष्य । वक्षसि उरति । 
अलम् अत्यथम्। हसन्तं विहसन्तम् । अदमक्षतोऽम्मीति नन्दादीन् बोध 
यितुमिति भावः} भवन्ते शरीवाल्टरष्णम् । चकार" समुच्चये । अक्षीणमप 
्योकुरं मथ मवति क्यैव । ब्रेधन्त दु. । दन्तेतयदूयुते ॥ 

मोपा दानवशरीरात् मगवन्तं जगृहुरित्याद-- 

ग्रावप्रपातपरिपिशटगण्डिदिह- 
श्र्टासुदटदलुजोपरि ध्र्टासम् । ४ 
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-आभ्नानमस्बुजकरेण भवन्तमेत्य 

मोपा दधु्िखिरादिव नीलम् ॥1७॥ 

ग्रापप्रपतिति ॥ मो प्रावप्पात्परिपिटणरिषठिदेदम्टासुदुटदनुजोपरि 
धृष्ठहासम् अम्बुजकरेण आघ्नानं मन्तम् एत्य दधु । अरयप्रपातपरिपिषटगरिणदेट 

अष्टसुदुनुजोषरि रावणि भरष(त. पतनं तेन परिप चृर्णितो गरिष्ठ अतिमहान् 

देहर्शरीरं य्य तस्य, अ्टासोर्गतपाणस्य दुस्य दनुजस्य वृणावतसुरस्य उपरि 

वक्षसि । श्षटहासं धृष्ट उत्करो हासो यस्य तयथा भवति तथा । अम्बुनकरेण अम्बु 

जपरिमेन करेण] जनं प्रहरन्तम् । मया हतोऽयं दैत्य इति देवान् 

योधयितुमिमेति भाव { भवन्त श्रीबाल्छृष्णम्। एत्य प्राप्य} दुगरी 
उवन्त । अघ्नोपमामाह---मिरिवरात् नीरुरलमिवेति। गिरिवरात् महागिरे । 

चीररलमिन्दनीरमणिम् । यत्रातिमहस्वमषुरस्य नीच्वर्णता श्रीधरारङ्प्णस्य च 

समानो धर्म ॥ 

एथमापतितायां मह्यामपि विपयनपाये कुमारं वीक्ष्य प्र्ुद्ितचेतसा 
नन्दादीनां प्रवृत्तिमाह-- 

एकेफमाश परिगृह्य निकामनन्द्- 
मन्द्ादिगोपएपरिरन्धविघुभ्पिताङ्गम्। 

आदातुकामपरिङ्धितगोपनारी- 

हस्ताम्बुजप्रपतित प्रणुमो भयन्तम् ॥ ८ ॥ 

एपौकमिति ।॥ चयम् आद्य एकैक परिगृह्य निकामनन्दनन्दादि 
ओपपरिरन्धविवुभ्िताद्धम् जदातुकामपरिदाद्ितगोपनारीदस्ताम्बुजपरपरतित भवन्त 

भरणुम । सयमित्यासनि बहुवचनेनासनो भगवस्स्तुय्दताखमेन छतरस्यतानु 

सन्धानं क्वेरभ्वन्यते} आदु ज्ञदिति। एकैक करकमट्चरणपद्कजनादिभतये 
केम्। पदिगृदय गृहीखा । निरामनन्दन्न्दादिगोपपरिरव्यविचुम्विताङ्गं निकाम 

म्यप्र मन्दद्भि पसुदिते नन्दादिमि गोपै परिरव्धानि आक्ष्ठानि पिचु 
म्वितानि चाङ्गानि यस्यत्तम्}) आदातुकामपरियह्गिनगोपनारीटम्ताम्बुजपप 
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रयिम् | भगवतो दैन्यरेवुमाद-नन्दमुखगोपङ्टेु रोदोपक्णीनवदात् गेह 
भुपगम्य त्रन्दसयु इति। नन्दमुसगोपगुटेषु नन्दमृतिषु गोपसन्चयेषु । रोदो 

प्कर्णनवशात्। यदोदाया रोदनभ्वनि श्रतेयं ¡} गह गृहम्। उपगम्य 

प्राप्य] त्रन्दसु उचै र्दसु ससु } स्वभक्तजनपरिदेवनश्रयणमत्र भग 

वतो दैन्यदेतुरिति द्रष्टव्यम्! मक्तप्रियाया तु भुु्ु दीन क्षीणजीवित' 

इति ददधीनात्तकृता सम्मत पाठ दीन ता दानव" तीति प्रतीयते । 

तसक्षे त्वामुमुकषदीन इति योजना। दीन क्षीणजीवित इति च व्याग्या ॥ 

अथ ते गोपा भगवन्तमक्षतदरीरमपदयत्नित्याट-- 

रोदाडुलाम्तदलु गोपगणा बर 
पापाणषृष्ट्ुपि देदमतिस्थिष्टम् । 

रन्त हन्त निपतन्तमयुष्य वघ- 
स्यकषीणमेव च भयन्तमल हसन्तम् ॥ ६ ॥ 

रोदाक्ृला इति॥ तदनु रोदाट्रा गोपगणा वटिषटपापाणघ्ठभुवि 

निपतन्तम् अतिस्थबिष्ठ देदम् अमुप्य वक्षि अर हसन्त भयन्त च अक्षी 
णमेव ग्क्षन्त टन्त। तदनु तम्मिननवसरे ! रोदादुरा अतिमात्र सदन्त । 

गोपगणा मोपसह्वा । वरटिष्टपापाणघ्ठसुवि यदिषठम्य वरटिर्वर्मानष्य पापां 
णस्य शिलाया पृषठसुवि उपस्मिगे । अतिम्थविष्ठम् अनीय स्थविष्ठ प्रभु 

तमम्। देह वृणावर्तासुरशरीरम्। अभुप्य पतितद्यसीरम्य । वक्षसि उरसि । 
अरम् अव्यर्थम्] टसन्त बिहसन्तम्। जहम्षनोऽम्मीति नन्दादरीन् योध 
यितुमिति माव । मवन्तं ्रीवार्प्णम् । चकार समुचये । अक्षीणमप 
याबु यथा भवति तथैव। प्ैशन्त दद्यु । दन्तेसयदूभुते ॥ 

गोपा दानवशरीरात् भगवन्त जगृहुरित्याद-- 

ग्रायप्रपातपरिपिषटगष्दिद- 
भ्रष्टसुदृटजोपरि श्राम् । 
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आघ्नानमम्बुजकरेण भयन्तमेत्य 

गोपा द्धुभिखिसदिव नीरसम् ॥७॥ 

ग्रत्रप्रपानेति ॥ गोपाः प्रावम्पातपरिपिषटगख्िदेहमरण्सुदु्टदयजोपरि 
धृष्ह।सम् अम्बुजकरेण जान्नाने मवन्तम् एत्य दधुः । ब्रावप्रपातपरिपिषटणरिषिदेह 

अष्टसुदुषटदनुजोपरि आच्यि प्रपातः परतनं तेन परिप्र्टः चूर्णित गरष. अतिमहान् 

देदरयरीरं यस्य तस्य, अ्र्ठसोर्गतप्राणस्य दुस्य दनुजस्य तणावर्ताघुरस्य उषरि 

वक्षसि । धृष्टहासं धृष्टः उस्कये हासो यस्य तयथा भवति तथा । अम्बुजकरेण अम्बु 

जप्रततिमेन करेण। आघ्रानि प्रहरन्तम् । मया हतोऽयं दैत्य इति देवान् 

योधयितुमिवेति भायः! भवन्तं श्रीबार्रृष्णम्। एवय प्राप्य दघुगही 

उवन्तः। अवोपमामाह--गिसिवरात् नीररलमिवेति। गिरिवरात् महागिरेः । 

नीररढमिन्द्रनीरमणिम् । अत्रातिमहच्मसुरस्य नीखवर्णेता श्रीवारछरृष्णस्य च 

समानो प्मः॥ 

एवमापतितायो महस्यामपरि विपचनपाये कुमारं वीक्ष्य ्रमुदितयेतसां 

नन्दादीनां वृत्तिमाह -- 

वेका परिगृह्य निकामनन्द- 
ज्न्दादिगोपपरिरख्विचुम्विताङ्गम् 

आदातुकामपरिशद्धितमोपनारी- 

हस्ताम्बुजग्रपतितं प्रथमो भवन्तम् 1८ ॥ 

एकेकमित्ति 1 चयम् जा एकैके परिगृह्य निकामनम्दकन्दादि 

गोपपरिरन्धविचुम्ितङ्खम् जआदातंकामपरिस द्विगो पनारीदस्ाम्बुजप्रपतितं मवन्तं 

भणुमः | चयग्रित्यासनि बहुबचनेनासनो भगवस्तुव्र्दतालमेन कृतेछृत्यतानु 

सन्धानं क्वेर््न्यते। ज्य ज्ञटिति) एकैकं करकमरचरणपृ्गनादिभत्ये 
कमू्। परगृह्य गृहीत्वा । निकामनन्दनन्दादिगोपपरिन्धविनुम्विताङ्ग मिकाम 

मत्ये नन्दद्धिः भुदितेः नन्वादिभिः गोपैः परिरव्यानि अष्टन विच 
भ्वितानि चाङ्गानि यस्य तम् { जादातुकामपरिश्भितगोपनारीदम्ताम्बुजप 



३३४ नारायणीयम् स्विन्धः-१० 

तितम् आदातुकामा गृहीतुकामिति परिदाङ्कितानां भगवता तर्किताना गोप 

नारीणां गोपखीणा टस्ताग्बुजेषु करसरतिजेयु भरपतितं करपरसारणात् पूव 

मेव पतितम्। भवन्तं श्रीबारष्कप्णम् | प्रणुमः प्रकपण स्तुभः ॥ 

भूयोऽपि शन्तु कृणुभः प्रणतार्तिहारी 
गोविन्द एय परिपालयतान् सुतं नः । 

इत्यादिमातरपित्रषसैस्तदानी 
सम्प्राधितभ्वदवनाय षिमो समेव ॥ ९॥ 

भूय इति।॥ टे विमो तदानीं मातरपितृपरमुसै लदवनाय लमेव 

हर्यादि सम्भार्थित । विभो जगदरक्षक । तदानीं तक्षित्तेवसरे। मातर 

पितृप्रमुे माताविवृ्रमृतिमि । वतदवनाय तव श्रीयारप्णख्पम्य श्रीहरेः 

अवनाय रक्षणाय । ख श्रीहरिरेव। दतव्यादि एवमादि । सम्पर्थिन 

सम्यक् मक्तियुरम्सरं प्रापित अम्यर्धित्त । प्रार्भनाप्रकारमाट--वयं भूय 
अपि किंनु शुम, प्रणतार्विदयायी मोचिन्द ष्य न सुतं परिपलयतात 

इति । मूयोऽपि पुनरप्येवंविधे सङ्टे। कि नु बृणुम कीटं प्रतीकारं वु 
शक्ता मवाम । अत प्रणतार्विटारी भणतानामाध्रितानामातिं पीडा हरतीति 

तथाव्रिध । गोविन्द भगवान् हरि । एवररेण प्परयन्म्य व्यवच्छेद. । 

न॒ अम्भक्रम्। सुतं पुत्रम्। परिपाटयतात् परित सर्वाभ्य आपृद्भघ 

पाटयतात् रक्षतु ॥ 

अथ प्रर्भये-- 

यातारमक दनुजमेव्र मयि प्रधून्वन् 

ातोद्धयान्. सम गदान् किमु नो धुनोषि। 
्िबा करोमि पुनरप्यनिलार्येश 

निद्टोपरोगथमनं युदय त्वाम् ॥ १०॥ 

ातात्मकमिति || अपि अनिरास्येशच सवं मम॒वतोद्रवान् गदान् 

नो धुनोषि क्छ] जयीति सम्बोधने! अनिलाल्येश श्रीसु्वायुपुरेदा 1 
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स्व॑ श्रीवार्छृष्णः } ममानन्यशरणस्य ! चातोद्धवान् वातजान् } गदा 
नामयान्। नो धुनोषि क्सि क्षटिति म निवर्षपिप्यसि कसु! अत्र 
चर्तमानसामीप्ये ठट नच पाताख्यायिपस्य मम॒ वातरोगनिवर्तकल्मनुप 

पत्रमिति बाच्यमिश्याह--एवं वातासकं दनुज प्रधूसवननिति । एवम् उक्त 

भ्रकरिण । वातासक्रं वाव्यारूपधरम् । दनुजम् असुरं तृणावर्तम् { मप्रधू 
न्वन् निग्रहन् ¦ एवं बातसुरे तया निगृहीते वातारयाधिपस्यापि तव 

मदौयवातामयनिषूदनं नानुपपत्तमिति भावः} पुनःअपि फिवा क्येषि। 

युनरपि निवारितेप्वपिं बतरोगेषु। कवा करोमि रोगन्तराणां पुनरपि 

सम्भाव्यत्ादिति भावः। अततः तां नि्रोषरोगशमनं मुहुर्थये 1 त्वां श्री 

वारुकरप्णम्। मिद्शेषाणां वाद्यनामाम्यन्तराणां च सर्वेषां रोगाणामामयानां 

शभनं निवारणम् । सुहु: पनः पुनः! अर्थये परर्थये ॥ 

इति कृणावद्तवधवर्णने 

धघयश्चत्वारिशददाकम्॥ 

चेतुशषतवारिथिदरकम् ॥ 

भरे मानुपार्व्पमङ्खकृतवतो भगवतो हरेनागकरणादिकमाद-- 

गूढं वशुदेवभिरा कत ते निष्कियस्य संस्कारान् 

हृ्ववशेरतचये गगेुनिस्त्वद्गहं धिम गतथन् ॥१॥ 

गूढमित्ति | दे विभौ गर्मुनिः खदुमृहं गतवान् विमो जल 
छनीयञ्यासन। अनेन सम्बोधनेन भगवते मनुप्यकिमिहपसिहाच्टुचितानां 

वरिधीनामरुद्धनीयतया परेरणादेव गर्मागमननामकरणारिकमिति चोध्यते । मँ 

शनिः गरैनामा सनिः । चदूगृहं तव गृहम् । नन्दगोपभवननिवयथः । गत 
चान् प्राप। मर्ोगमनपरयोजनमाह--ते सेस्काराय् कर्ठुमितति) ते तव 
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श्रीवारुङ््ण्य ¡ संस्कारान् नामकरणादीन्। कदु विधुम् । वकन्वुन 

नामकरणादीनां टोकसंग्रहव्यतित्कं न किमपि प्रयोजनमिति दरशंयति-- 

निष्क्रियस्य इति । कर्मसम्बन्धरदितम्येदयभ्रैः । गर्गागमने देतुमाट-- 

मूं वहुदेवगिरा इति! गृदम् भलपुवतान््परहम्यमेदो मामूदिति गुर 

यथा मवति तथा | उवलति गेष॒ । वसुदेवणिरा बसुदेवम्य गिरा क्चनेन । गर्ग्य 

भगवत्संस्कारकरणारहतां भकरयति-- टतो रातत. इति। हतं हदयवति। 

सम्यविद्धितमिवय्भं । होराया ज्योति दाचम्य तत्वं याथाश्र यस्यसः ॥ 

नन्द पुत्रस्य संम्कारान् करतु प्रार्ितवानित्याह्-- 

नन्दोऽथ नन्दितात्मा बृन्दिष्ट मानयन्नष् यमिनाम् 1 
मन्दसिमताप्रमूवे व्वस्संस्कारान् पिधातुयुत्सुकधीः ॥ २॥ 

नन्द् इति 1 अथ नन्द् नन्दिनासा अमुं मानयन् लस्स॑म्कारान् दविधा 

ठम् उलुकधी मन्दम्भत्रमू उचे । अथ अनन्तरम्) नन्दिताला भसु 

दितमना 1 सनेरागमनमत्र भ्मोदहेतु । अमु गर्भम् । मानयन् वधा 
विधि पूजयन्। त्वरसंस्कारान् तव श्रीवारक्र्णम्य संम्कारान् नामकरणादीन्। 

विधतुं स्चयितुम् । उस्पुेधी उलयुका सामिटाषा धीर्षिषणा यस्य स-। 

मन्दत मन्दसितेन मन्दहासेन आद्र यथा मवति तथा । उवे क्थ 

यामा | गरमभ्य माननीयतामाह--यमिना इन्विष्ठमिति } भिना छी 
नाम् | बृन्दिष्ठं ्रष्टम् ॥ 

नन्देन प्राधितो गर्गो भगवता नाम चक्र इव्याह-- = 

यदुशाचायात् सुनिश्तमिदभायं॑का्थमिति कथयन् । 
ग्गो निगतपुरुकथक्रे तय साग्रनस्य नामानि ॥ ३॥ 

यदुरवंशाचायेत्वादिति ॥ गर्गं॑इति कथयन् निर्मतपुरुक साम 
जस्य तव नामानि चक्रे इति प्म्। कथयन् वदन्! निर्गतपुरक. 
मगवदवयु स्वर्यजनितदर्पातिरेकेण रोमाधितसरीर, 1 सप्रजस्य अग्रजसमेतस्य । 
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ततव श्रीबाल्कृप्णस्य । नामानि अमिधानानि। चके ऊृत्वान् ) गर्गस्य 

कथनप्रकारमाह--दे ज्य यदुवंश।चार्यत्ात् इदं सुनिमूततं कार्यमिति । 
आ्यं॑पू्य | यदुवंशाचा्यैल्वादिव्यस्य ममेत्यादिः! यहुवंशाचार्यलात् थदु 

यशस्य यादवजुरस्य आचार्यत्वात् । इदं नामकरणम् | सुनिभृतं सुतरां 

निभृतं गूढम् । कर्यं कर्तव्यम्। अन्यथा भवसुत्े कंसस्य यदुकुमारल 

शङ्का स्यादिति भवः॥ 

गर्गस्य रहसि नामकरणे दितुम॒मेक्षते-- 

कथमस्य नाम शूरे सदस्रनाम्नो छनन्तना्नो वा । 
इति नूनं म्पुनिशके तर नाम नाम रहमि भिमो ॥४॥ 

कथमिति ॥ दे पिमो गरमनिः इति नाम नूं ठवनाम रहति 
च्रे व्रिभो जमद्रक्षकं। इति इति मत्वा नमित्यवधारणे 1 नूस 
मिदुसक्षायाम् । तव ध्रीवाकरप्णस्य । नाम अमिधानम् | रहसि एकान्ते} 

चक्रे तवान् । दतिशब्दार्थमननप्रकारमाह-अदं सहसेनाक्न; हि जन 

न्तनान्न घा अस्य कथं नाम दुर्वे इति। सहस्नान्नः सहसेण नाम्य 

पतभ्य । दीति प्रसिद्धौ । सदसनामतया प्रसिद्धम्येत्य्ैः) अनन्तमान्नः 

अनन्तान्यपरिमितानि नामानि यस्य तादृशस्य । अनन्त इति नाम यम्य 

तादृशम्य च । वरेति पक्ान्तरे । अम्य मानुपवाख्वेपम्य श्रीहरेः] कथं नाम 

कुर्वे--नन्तनान्नः कथं कानिचिन्नामानि कृतानि इति येन॒ केने चिन् प्रष्ठः, 

तरिं किमुत्तरं व्रयाप्िति मिपण्य सत्यथ ॥ 

भगवत छप्णना्नो व्युततति दर्गयति-- 

कपिधातुणकाराम्यां सचानन्दालमकां किठाभिलपद्। 
जगदधकर्पिसयं चा कथयदपिः कृष्णनाम ते व्यत्तनोत् ॥ ५ ॥ 

कपीति ।॥ ऋषिः ते छूविधातुणकारम्यां मानन्दासतामभिटयपन् 

किर हव्यमा व्यतनोत्। ऋपिर्मैः! ते तर मनुपवान्येपश्य भीटरः। 
ह 43 
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कपिधातुणकाराभ्यां कृष्िधतुना णकरिण च । सत्तानन्दातां सता सत्व 

मानन्दशासा स्वरूपं यस्य तस्य मावम्। सदानन्दस्वल्पतामिव्यर्थः । अमिरपत् 

बोषथत् 1 छृपिधातुस्सतावाचकः णकारः जआनन्दवाचकशयेनि तयोस्सामानाधि 

करण्येन निर्देशात् सदानन्दस्वरूपताबोधकलं कृष्णनान्न इति मावः । श्रंठेति 
प्रसिद्धौ । अल पुराणवचनम्--८करिभूवावकदशन्दो णश्च निरृतिवाचकः। 
तयोरयं प्र॑त्रद्म प्ण इत्यमिधीयते ॥' इति इष्णनाम छृप्ण ईति 
माम | ग्यतनोत् तवान् । अथ पकारान्तरेणापि दप्णनाम नि्ैक्ति-- 

जगदपकपितलवं कथयत् वा इति। जगतां लोकानामधं पापं कर्षति मिषृद 

यतीति जादधकर्प तम्य भाव्तत्त्वम् । कथयत् बोधयत् । “सङ्कन्मनः 

इृष्णपदारविन्दयोनिवेशितं तद्गुणरागि यैरिह । न ते यमं॑पाश्षभृतोऽपि 

तद्वान्. स्कमेऽपि परयन्ति टि ची्ैनिष्कृना. ॥' इति श्रीमद्भागवतोक्ते धी्प्ण 
प्दागबुनस्मरणस्य सकटपापनिवरतेफतवावगमात् कर्षति जगतामधमिति कष्ण इति 
व्युसेशेति भाव, ॥ 

मामकरणदृतान्तमुपकषहरन् भगवतो जातकफरान्यप्यकथयन्सुनिरिःयाद-- 

अन्यांश्च नाममेदान् व्याङषैनग्रमे च गमादीन्। 
अतिमानुपासुमावं न्यगदच््रामग्रकाशयन् पिते ॥ ६ ॥ 

अन्यानिति ।॥ अतर पूर्नमादपिरियनुवध्यते ! क्रपिः जम्यान् 
नामभेदान् च व्याकुर्वन् अग्रे रामादीन् च प्तरि त्वामपकाशयन् अति 
मानुपातुभावं म्यगदत्। ऋषिः गर्गैः! अन्यान् अपश् } नमिभेदान् 
नामान्तराणि । चकारः समुचये । व्यदुर्वन् अन्वधेतः कथयन् । पभग्वयु 
देगराजनातोऽयं तवासज इति वासुदेव इति नामम्द, एवं नानावितैः कर्ममिस्त 
दनुरूपाणि नानाविधानि सन्तम्य नामानीति कययनिचय्थः] अरजे ग्य} 

रामादीन्. सोकरमणाद्रामः, यखाधिक्यात् ब दत्यादीनि नामानि} वकारः 
सपुधये। व्यादुर्बनिष्यापि सम्बध्यते । प्ति नन्दाय ! ल्वा यीबार्ष्णम् | 
अप्रकाशयन् हरिरित्यमकाशयन्। मानुषात् मनुप्यादतिकरम्य वर्त सयति 
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मुषा अनुमावाः प्रभावाः वा यस्य तम् न्यगदद् उक्तवान्] केवलं 
जत्तकावोकेनेति मावः ॥ 

अथ तिमिर्ुनर्जातकष्न्वर्णनमेव दर्शयति-- 

लिह्यति यस्तप पुत्रे युश्वति स न मायिकः पुनः शकैः । 
द्रुह्यति यः स तु नघ्येदित्यवदतते महचष्पिगरयैः ॥७॥ 

सिद्यतीति ॥ ऋषिवर्यः इति ते महत्वम् अवदत्। ऋषिवर 
सुमीश्वरो गर्मः। इति एवम् ! ते तव ्ीबारक्प्णस्य | भदत्त महि 

मानम्। अवदत् अकथथत्। कथनप्रकारमाह--यः तव पृते दिति सः 

पुनः मायिकः योकैः न मुदि, यः द्रुति सः तु नद्येत् दति । यः पुमान् 1 
तच नन्दस्य । पुत्रे घुते। सिद्यति रमते पुनददव्दो पिरे । मायिकः माया 

फार्यमूतैः । दोकैः दारिद्रथतुपीडादिजनितै्ःसैः । सुद्यति शिरेयति । यः ष्ण 
भक्तो भवति, स तु मायाकर्यमूते्जननमरणादिभिर्न मुद्यति, किन्तु मुक्तो मवतीति 

गूढार्थः । यः पुमान् ददति दरोहमाचरत्ति। अत त पुत्र इति चतुर्यन्तनया विप 
रिणम्य च योजनीयम् । नदयेत् नाशमेष्यति । अत यः इप्णामक्तो भवति, स 

ससार स्यादिति गृदार्थः ॥ 

जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजयन्धुरोकमपलपदम् 
श्रोष्यसि सुत्रिभखकीर्तीरस्येतति भवद्विभूतिमरपिस्पे ॥ ८ ॥ 

जेष्यतीति ॥ अव अयमिरयध्याहर्तन्यम् । ऋपिः इति मवद 

भूतिम् उचे। ऋषिः गर्मः। इदि अनेन प्रकरिण। भवद्िमतिं मवतः 

श्रीबाल्छृष्णस्पय विमू्सिं महिमानम् ञे उक्तवान्। उक्तिपकारमाह--मयं 

बहुतरैप्यान् जेष्यति, निजबन्धुरोकम् ममटपदं नेष्यति, तम् अत्य सुषिमरकीततीः 
श्रोप्यति इति { षहुतररैतयान् बहुतरान्. असंश्यान् दैत्यान् दानवान् । जेष्यति 

हनिप्यतीयथः । निजवन्पुखकम् आसमनो चन्धुजनम् 1 अमनपद्म् समरं निर्म 

लम्। शतृषीडादिरहितमिनि यावत् । पदं स्यानम् । नेष्यति प्रापयिप्यति। 
निजवन्धुटोफम् आसनो मक्तवर्मम् । अमरपदम् समले मायासन्वापवर्धिनं 
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पद स्थान विङुण्डनिरय नेप्यतीति गूढाय । सुपिमर कीर्ती मुविमरा 

यतरा विमरा निर्या करङ्करटिता 1 पापस दति गृ | कीर्ती 

यद्वासि 1 श्रोप्यति आक्यं ह्यमी ॥ 

अषटमैय सर्द तरितास्थ कृतास्थम्न तिषटप्यम् । 

हरिखिस्यनमिखपनित्यादि ल्ामरर्भयत् मनिः ॥९॥ 

अषुनेति॥ स मुनि हरि प्व इनि अनमिरपन् ह्यादविं खामव 

भयत्। स शनिर्ैगै । टि पिष्णु । ण्वकरोऽ्येषा -यवच्छदे । 

अनभिरपन् अकथयन् । इष्यादि एतदरन्यचतय्थ । वा श्रीतार्ष्णम्। 

अवर्णयत् वर्भितवान् । यर्णनभरकारमाद--यूयम् अमुना ए सर्द तधि 

तास्थ, अत्त इरतास्थ तिष्टन्यमिति । एवकरिणान्येषा व्यवच्ेद । सर्व 

दु सङटजातम्। तसितिम्ध तरिष्यथ } स्भरपि ततुमक्य ससारसागर् तरि 

प्यति गूढार्थं 1 भव अम्मिन् वारे 1 दतस्य ठता जाम्या जादरा यन्मिन् 

कषैणि तयथा मवति तथा । तिष्ठ वर्षम् ] जन्मन् भक्ता भवतेति गु
दा ॥ 

अथ प्रकरणसुपसहरन् प्राथैयते-- 

गऽ निरमतेऽस्मिन् नम्दितनन्दादिनन्यमानस्तम् । 

महदूुद्तकरणो निगेमय श्रीमस्स्पुराधीश् 1 १०॥ 

र्म इति| हे श्रीमरघुराथीश्च अथ जन्मन् ग॑म निर्गते नन्दि 

तनन्दादिमन्यमान उद्वतक्स्ण त्व मद्वद निर्ममय । श्रीमरुलुराधीश श्री 

गुर्वायुषुरनाथ। अय जातकफल्वर्भनायनन्तरम् | निर्गते मते सति। 

नन्दिदनन्दादिनन्यमान नन्दते प्रमुदिते नन्दादिमि नदुभमूतिभि गन्ध 

मान॒ लाल्यमान । उद्रतकरूग उद्रता करण दया य्य स} ल 

श्रीवाटङ्कष्ण । लम् उद्रता मग्युदिता करुणा यम्य तथाविध सतितिवा 

योञना) मद्रद ममानन्यजञरणस्य गद् रोगरा्िम्। 

इति छृप्णस्य जातकसैनामकरणवणन 

चतुश्च वारिशददाकम् ॥ 

निर्ममय निरादुर ॥ 



1 

पश्चचत्वारिशिदशचकम् ॥ 

अथ भगवतः शरीवलमद्रसमेतस्य श्रीवारकृप्णस्य वाररीख वर्भयति-- 

अयि सवरल श्ुरारे पाणिजालुप्रचरः 
किमपि भवनमागान् भूषयन्तौ भवन्तौ | 

रितचरणकञ्जौ मज्युमन्जीरिन्जा- 
श्रवणङ्कतुकभाजौ वेरतुधार्वेगात् ॥ १॥ 

अयीति ॥ अयि सरल युरारे पाणिजानुमचौरेः मवनभागान् किमपि 
मूपयन्तौ मवन्तौ चस्तिचरणकञ्जौ वेगात् चरु चेरतुः! अयीति सम्बोधने । सवर 

येन॒ चरभद्रेण सह् वर्व॑त् इति सबरस्तथाविध ! सुररि शरीबारषरष्णस्वषूप 

वरिप्णो । प्राणिजानुप्रचारैः पानिभ्यां जनुभ्यां च क्रियमाणैः प्रचरिश्वद्कमगेः । 
मवनमागान् भवनस्य गृहस्य मागान् तथाविधप्रचारयोग्यान् भ्रदेदान् । किमपि 

कश्चित्कालम्। एकल चिरमनवस्यानादिति भाव. | मृषयन्तौ मण्डयन्ती । 

भवन्तो युवाम् । चरितचरणकञ्चो चिति चरणकञ्े पादारबिन्दे याभ्यां 

तथाविधौ । वेगात् इम् ! चारु मनोहरं यथा भवतितथा। चेतुः 

जग्मतुः । चरणचारने देतुः--मन्नुभन्जीररिन्जाश्रवणकुतुकमाजौ इति । 

मन्जुमञ्जीरदिज्जा्रवणे मनोदरनुपुरशव्दश्रवणे यत् कुतुकं कौतूहरं भजन इति 

तथोक्तौ सन्तौ । इति बारम्बमावोक्तिः ॥ 

पाणिजानुपरचरिविदरतोर्मपवतोः श्रीवलरामह्प्णयो- म्बस्पमाद- 

मृदु दुं विहमन्तावरुनिमिपदन्तवन्ती 
वदुनपत्तितकरेी दव्यपादान्ञदेन्री । 

गुजगकिविकरान्तच्यालगक्कङ्कणाद्च 
मतिमदरत्य; परतां विश्वनृणाम् ॥२॥ 
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विरोपेणेपद्धसन्तौ । जनौधभनुगच्छन्तं विरोक्य किमपि शब्दं क्रत्वा जमाधा 
रणकौतुकजनकं मन्दहासं ृतवन्तावित्य्थे । छतनिनादमिति धावनकरियायिशे 
पण॒ वा) द्रवन्तौ धावन्तौ। ततो अजने दूरस्थे सति वरितिवदनपवन 

च्ितिमावर्जितं वदनपद्े सुारविन्दं यस्मिन् कर्मणि तयथा भवति तथा | 

परष्ठत प्याद्धागे । दत्तौ दत्ते अर्पिते दृष्टी नेते य॒भ्या तौ तथाविध 
सन्तौ । चरन्तापिति दोप । प्रष्टतो वर्तमानान् जनान् वीक्षितुमिति भाव ॥ 

3 [= 

टरतगतिपु पतन्ताबुस्थितौ लिपौ 
दिम निमिरषद्ैः मरिमितं बन्धरमानौ | 

दुतमथ अननीभ्यां साडुकम्पं गृहीतौ 
[1 1 [क 

युहुरपि परिरन्धो द्राग्युपं चम्वित्तो च ॥ ४॥ 

दरतगतिष्थिति ॥ युवा द्रुतगतिषु पतन्तौ रिपौ उत्थितौ रिषि 

अपके मुनिभि ससितं वन्यमानौ जथ जननीभ्या सानुकम्पं दुतं गृही 

सहु अपि परिर्व्मो द्राक् चुम्पितीच। युवा श्रीयरामढप्णी । द्रुत 

गतिषु सीघ्रगमनेषु] पत्नौ पे निपतन्ती । ततो रिपिपद्कौ रि पङ्क 

कर्दमो ययोम्तौ । दिवि अम्परे! अपद अपगतपाप्ममि । ससित भ्मितेन 
सित यथा भवति तथा । वन्यमानौ नम्यमानौ । जयमत्रशय --योऽपरा 
स्माभि पतनभयात् पद्कापनयनाय च सेग्यते, साऽधुना पतितो रिप्तपङ्कधहो 

मेवनो भक्तगात्सल्यमिति स्मितं कृत्वेति । अथ अनन्तरम् । जननीभ्या 

रोटिणीयद्योदाम्याम् } सानुकम्पं सदयं यथा भपति तथा) द्रत श्चरिति। 

भुदह्रपि पुन पुनरपि। परिव्यौ आशिद्धिनी। उद् द्रुतम् चकारे 

समुचये ॥ 

यत्रोदाया टखारनप्रक्ारमाट-- 

स्सुतङचभरमद्भ धारयन्ती भयन्त 
तरमति यद्रो स्तन्यदा धन्यधन्या | 
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कपरपदुपमध्ये ए्धदामादडुर ते 

दशनयुकखदूय वीक्ष्य॒ववव जद ॥ ५॥ 

स्तुतुचभरमिति । दे कपरपुप॒ पम्बधन्या यद्यादा मध्ये मुष 

हासाद्कुर दुशनमुडुटल्य ते वक्व वीय जहष॑। क्परप्ुप कपट 

मोपारस्वरूप । धन्यधन्या अतीव सुतिनी } म्ये म्तनपानमभ्ये। सुष्प 

हासाद्कुर सगो मनोद्ो दाघ्ाद्डुरो मन्दम्मिताइडुरो यन्म्तत् । दशन 

रहय दशनश ङ्के दन्तकृदभरे हय मनादरम्। ते तव श्रीरटप्णम्य । 

यक्त वदुनारविन्दम्। वीक्ष्य च्ष्ट। जप तुतोप। यत्योदाया धन्य 

तमत रतु दर्शयति--मयन्त म्नुतङ्चभर तरटमति अदे धारयन्ती स्तन्यदा 

इति । भवन्त यो योगििरमनसि धार्यते, त घामिव्यथे । स्नुतदुचभर् 

स्तु प्रखतस्तन्य दुचमर॒स्वनभारो यमम्तत्। तरर षाड़टा मति 

बुद्धिै्मिस्तत्। एतदुदरयमपिं धारणक्रिपाविपणम् । अद्धि उत्सद्गे। धार 

यन्ती वहन्ती । स्तस्य दृदातीनि स्वथद्।। यागिनामपि दुरमम्य मग 

यतोऽ्ेन वदनस्य प्रा्तत्वाद्धन्यतमा यज्ञोदेदय्भ ॥ 

अथ चरणचारिण श्रीवार्हृष्णम्य लीरा वर्णपितुमुक्रमते-- 

तदनु चस्णचारी दारकस्माफमाग 
न्निरुयततिषु खेलन् पालचापल्यगरारी । 

भुयनद्यरप्रिारान् बत्ससाव्रानुघायन् 

कथमपि कतहानै्गोपरैासितिऽम् ॥ ६ ॥ 

तदन्पिति1 तदनु चरणचारी दारै साकम् आरात् निलय 

ततिषु खेलन्. बार्चपरंयशारी भवनज्रुकविसारान्. वप्सकान् च अनुपावन् 

ल हृतम गोपकै कथमपि वास्ति अमू । तदनु तदनन्तरम् चरण 

चारी चरणभ्या चलत् । दारै गोपरियुमि1 साक सह। आरत् 

सभीपे] वर्मानास्िति दोष । निर्यततिषु गोपमवनपद्कतिश्च] खेरन् 
गच्छन्] बाख्चापस्यशारी बाना शिद्ूलामुचित यचापर्य तेन श्त 
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इति तथोक्तः । अत एव भवनगुकविखाखन् भवनेयु गृहेषु ये शुकाः पञ्जर 

स्थस्तान् विरखान् मार्जारश्च । वससकान् गोवत्सतरान्। चकारः समु 

चये। अनुधावन् अनु पश्चात् धावन् अहीतुं पलायमानः। त्वं श्रीषार 

गोयार्करप्णः। इतहासैः पो दासो हसितं यैस्तैः गोपकः । कथमपि 
कथञ्चित् । प्रयातनेयर्थः। वारितः निवारितिः। कथमपीप्यनेन भगवतः 

श्ीयाखकृप्णस्य भवनद्युकायनुधावनाननिवारणस्य गेोवैर्ुरशकल्व, धाबनस्य वैविध्यं 
च ध्वन्यते ॥ 

हरधर्सहितस्त्ं यत्त यत्रोपयातो 
विवश्चपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव मोष्यः । 

विगरितयुहङृत्या बिस्मरृतापत्यभत्या 
युरहर शृहुरत्यन्ताङ्ला नित्यमारन् ॥ ७ ॥ 

हरधरसहित इति ॥ दै मुरहर गोप्यः चं हर्धरसदहिनः यत यत्त 
उपयातः, तत्र ततर एव विवशपतितनेत्ताः विगलितिगृकत्याः तिस्छृताप 

भृत्याः निस्यं मुहुः अध्यन्ताकुखाः जसन् । सुरेदर उरासरमर्दन । गोप्यः 
गोपच्िय. । लं श्रीबारुकरृप्णः । हरुरसटितः हस्धरेण बलमदरेण सहितः 

अन्वितः | यत्त यत्र यिन्. यसमिन प्रदरो । उपयातः गतः 1 तत तत्रैव 
तक्ि्तम्मिन् परदेशे"ए्व ) नान्यतेत्यर्थः } विवशचपतितनेत्राः विवशम् अवश्चं 
यथा भवति तथा पनिते स्वयं पतिते नतु पातिते नेत्रे यसां ताः। 

विगरितिगहङकस्याः विगर्तानि मगयदाहतचित्तया विस्मृतानि गृदृष्यानि 

गृहे कर्तव्यानि कर्माणि याभिस्ताः । विष्मृतापत्यभू्याः अपत्यानि पताः 
भृर्याश्चेत्यपत्यमृ्याः, पिस्पूर्ताः अप्यभूत्याः याभिस्ताः | अहुः पुनः पुनः| 

अत्यन्ताक्रुखाः अत्यन्तमतिमाल्नमकुलखः परवशाः ॥ 

परतिनयनवनीतं मोपिकादत्तमिच्छन् 
करपदयुपमायम् फोमटे क्वापि चत्यम् । 

7 44 
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; सदुययुदतिरोकैरपिते सर्पिस् 
„ , केचन नयविपकयं दृग्धमप्यापिवस्वम् ॥ ८. 

“ प्रतिनयेति॥ खं गोपिकादत्ते प्रतिनपरनयनीतम् इच्छन्. कटमपदम् 

उपगायन् क्वापि फोमरं नृयन् सद्रययुवतिरोफ अविं मिः अश्नन् 

कवचन नवविपयवं दु्वमपरि आपि । लवं श्रीगालद्ष्णः। गोपिकादपं 

गोपिकाभिः गोपीभि- दर्मर्पितम् | प्रनिनयनवनीतं परनिनवम् अमिन 

मवनीतं नवेोदुधृतमश्रपितं सर्पि ¡ रच्छन्रमिटपन् ! अत एव करषदुं कटा 

न््यक्तमधुराणि पदानि य्मिम्तयथा भयति तथा । उपगायन् गोपीनां 

परस्तात् गायन्। क्वापि क्यचित्। कोमलं मनोहरं यथा मधति तया। 

सयम नर्तनं कुर्वन् । अयमं --गोप्य॒श्रीपारङष्णमागतमार्टय दृह् 

राङुलितचेतस्. किमपि गीयतामिति काश्चन, अपरा नृत्यताम्+ नवनीतं दुग्ध 

च दास्यामीति कथयन्ति! तत् शूला नवनीतदुग्धाभिरपिगैव ताः भरीणयितं 

तासां पुरस्तात् गायन् वृश्चति अन एव ॒सदययुवनिरोकैः दयापर 

युवपिलोकै. गोपीजन । अर्पितं ॑व्म्। सिं नवनीनम्। अश्नन् 
सुञ्ञान, । कवचन कुत्रचित् । नवविपग्रय नवं नृतन सथो दुग्धं षारोप्णं 

विपक्वश्च | दुग्ध प्य.। आपरि पीतवानमि ॥ 

अथ मगवान् हरि म्वोपयुक्तम्यानन्नफन्प्रदायितया दत्तमपि गोपीनां 

गोरसादिकयुपयुज्चानो गोपगोपीरन्वग्रदीदिव्याद-- 

मम खलु. धरसिगेहे याचने जातमास्ता- 

मिह पुनसवसानाभप्रतो नैव 
इति विहितमतिः कि देव सन्त्यज्य यान्ञां 

दथिघृतमदर्स्तवं चास्णा चोरणेन ॥९॥ 

सेति ॥ दे देव खं याच्ना सन्त्यञ्य चारुणा चोरणेन दधिघृतम् 
जहरः1 देव मानुपवार्वेषमङ्गीडद्य सदूक्रीडमान ¡ अनेन सम्बोधनेन चोर 

भ्य युक्तल्पता बो्यते ; च्व शीराटकृष्म.। याच्ना याचनम् । सन्त्यज्य 
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परिग्य। चारणा मनोदरेण । चोरणेन स्तेयेन। धते" नवनीतम् 1 
चकारोऽा्याहवैन्यः। अहरः हृतवानसि । मगवतो याच्र्यागे हेतुसु 

क्षते--इति विहितमतिः किमिति। इतिं अनेन प्रकरेण | विहितमतिः 

छृतनिश्ययः । किमिति सम्भावनायाम्] निश्वयपकारमाह-- मम चर्णिहे 

याचनं जातं खट आस्ताम्, इह पुनः अव्रलनामग्रतः न कुव एव इति । 

अरिगिहे बलिर्महावटिरिति प्रसिद्धस्यासुरस्य, बर्न बख्वतश्च गेहे गृहे। 
चामनावतारकाल इति भावे । याचनं याच्ना । जातं सञ्ातम्। खल्विति 

प्रसिद्धौ । आस्तां मवतु । विनि पुरम्नाद्याचनं नाव्यन्तमयुक्तमिति निश्िनो 

मीर. । इह वरन । पुनरिति विरेपे ! तमाह--अररानामिव्यादि। अव 

खानां गोपक्लीणाम् । वर्दीनानां च। अग्रतः पुरस्तात्। न दुर्वे एव 

न कर्यामीति निथितमियर्थः। बल्दीनानां पुरस्तायाचन्यलन्तदैन्यापाद 

कतया तदनुपपत्तमेवेति मावः ॥ 

मगकव्तः श्रीवार्प्णस्य दपिघृतमोपेण गोपाङ्कना रोषेण शोकेन वा न 

पीडिता बमृवुरि्याद-- 

तथ द्धिषृत्तमोये षोपयोपाजनाना- 
ममजत हृदि रोपो नाकाशे म शोकः। 

हृदयमपि भषित्वा दप॑सिन्धी न्यधास्तव 
स मरम शमय रेमान् वत्तिदहाधिनाथ ॥ १० ॥ 

तवेति | पोपयोपाजनान। हदि तव दपिषृतमोये रोष. जवकादां 

मे अभनत श्लोकः न। पोपयोपाजनानां गोपल्लीणम्। हदि हदये। 

तव श्रीवारकरप्णस्य | दधिषृतमोपे दधो धृतस्य च मोपे चोरणे। तखन्य 

इत्यर्थ.1 रोपः फोपः। अवकाञ्म् अन्तरम् । न अमजत नाटभत। 

शोक. दु.खम्। चकारोऽतरा्यादर्वव्यः 1 जमजतेत्यवापि सम्बध्यते | 

अत्र हैतुमाद--लवं ह्यमपि सपिता हर्षसिन्धौ न्यधा- इति । चंधी 

पार्कृप्णः। हदयं गोपाङ्गनानां चेतः । न केवले दधिषृतमिष्यपिदग्दार्थः} 
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मुपिलवा चोरयित्वा 1 हर्पसिन्धौ आननदार्णवे । न्या दिष्वानति । अथ प्रार्थ 

यते--हे वाकोदाधिनाथस ल मम रोगान् शमय इति। वातेदायिनाय 

श्ीगुवायुपुरनाथ । स तथाविषटृपाम्बुरारि । ममानन्यशरणम्य । रोगन 

यादयानाम्यन्तराश्वामयान्। कमय नागिय ॥ 

दति दृष्णस्य यारुकरादरावणंन 

पश्चचद्यारिदिदराकम् ॥ 

पटूचतास्िदणफम् ॥ 

अथ भगवान्. श्रीवारटप्णस्पो दृि्विलादायि स्म्य मुखे समम्तमपि 

विध प्रादर्धयदिसाट-- 

अपि देव पुरा किल तयि स्वयषुत्तानश्ये स्तनन्धये । 

परिजृम्भणतो व्यपादृते वदने गश व्छयी ॥९॥ 

अयीति अयि देव पुरा वहनी लयि स्वयम् उत्तानशय स्तन 

स्मे परितम्मणत व्यपादृते वदने विश्वम् भट किलि} अयीति सम्ब 

धने । देव मायामनुप्यरूपमद्गीव्य कीडमान 1 पुरा पूर्वम् 1 वमी 

योदा | खयि शासे । उतान्य उर्वदखशायिनि । स्तननधये तन कृच 

धयति पिवरतीति तथाविधे सति 1 परिनुम्भणत विनृम्भणदायाम् ] भ्यपावृते 

विदारिते! वदने श्रीकृष्णस्य सुखे । गश्च युवनम् । भचषट दृष्टवती 1 

किलेति वातीयाम् ॥ 

प्वमेकदा मदय पुनरापे ्रदथेयिवु देवुयपक्षिपति-- 

पनर्यथ बाकैः सम त्यि रीरानिरते जमस्पते । 

फुलस्यगथनक्रुधा तव गृद्धोजनमूचुरभकाः 1२१ 
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पुनरपीति ॥ हे जगते लयि अथ पुनः अपि वाठ्कैः समं रीरा 
निरते अर्भकाः फरसश्चयवश्चनकरषा तव मुद्धोजनम् उ्लुः । जगसते जगद 
कक । खयि श्रीवारक्ृ्णे । अथ अनन्तरम् ! पुनः पश्यात्] जपिस्समुचये । 
किश्िद्ेणोतिकरमणे सत्यपीलरथः। चालकैः मोपकिशेरः । समं सह । ठीटानिसते 
निरमर डति सति। अर्मकाः मोपवाटकाः । फटसश्चयवश्चनक्रुधा फटसश्चयानां 
फरुसमूहानां यदरश्चने श्चित्वाऽपहरणं ततत या क्रुत् तक्करृतः करोपस्तया । तव 
धीवार्रप्णस्य। मृद्धोजनं मद्धषषणम् । उलुः अकथयन् ॥ 

स्वासजम्य गृद्धोजनं नियम्य योदा चुकोपेव्याह-- 

अपिते प्ररयादधौ विभो धितितोयादिसमस्तमक्षिणः। 
मधुपाश्ननतो रुजा भवेदिति भीता जननी चुफोपसा ॥३॥ 

अयीति ]] अयि विमोसा जननी इति भीता चुकोप । अयीति 
सम्बोधने ] विमो शक्तिमम्पन्न । अनेन सम्बोधनेन क्षिस्यादिसमस्तमक्षणसाप् 

दितम् 1 सा श्री्राकृष्णयोगक्ेमैकनिरता । अत एव ईति एवं विचिन्त्य । 
भीता मयाक्रान्ता ) चुकोप कुःपिताऽमूत् | चिन्ताप्रकारमाद--ते मृदुपाशनतः रजा 

भवेत् दति । ते तव श्रीवारकरप्णम्य । मृदुपाडानतः मृद्धक्षणात् । स्ना रोगः] 

मवेत् अवद्यं मवरिप्यति । वप्तुतो मग्रवतेो मृद्क्षणेऽपि न रोगो मवेत् , परं तुसा 

तत्न युयोपेद्याशयेनाह- प्रसयावधीौ क्षितितोयाद्रिसमम्तमर्षिणः हति । प्रस्यावधौ 

प्रख्य एवावपिस्तदा | क्षितितोयाद्विसमस्तमक्षिणः क्षितिः परथिवी, तोय 

मापः, आदिषशन्देन तेजःपमृतीनां संग्रहः, क्षितितोयाद्वि सम्तं बस्तु 

भक्षयितुं शीटमस्येति तयाविषम्य। पृथिव्याद्विसमस्तमपि बम्तुजतिं भक्षयनोऽपि 

नीरुजस्य सतः किं सृन्वमक्षणमतिण रोगवराधा स्यादिति मवः॥ 

भगवान् धीवार्छरष्णो यज्ञोदया प्श्लन्नानुमेने रव्याद-- 

अपि दृरविनयास्मक त्वयाद्य मृल्मा चतत वत्य भध्धिता। 
दति सागरं चिरं त्रिभो वितथां वे प्रतिजभिपेष्टमन् ॥४॥ 
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अयीति) रे विमा खम् इति मावरगिरहसन् चिर वितथा भ्रति 

जज्ञिषे पिमो म्भो! ल श्रीमाट्ष्ष्ण । इति एवप्रविम् ¡ मतर 

भिर मातृवापरयम्। हसन् प्ररसन । चिर चिरेण! वितथाम् अनृतम् | 

्रतिजिपे प्रतिजनातवानसि । मातुरक्तिपरारमाह-- अयि वर्य दर्गिनयासक 

बत स्या मृत्सा भक्षिता किमु इति। अधीति सम्बाधने। यत्स पुत्र 

दुर्विनयालक अविनीतस्वमाव । वत कष्टम् । मृरसा मृतिका । भक्षिता 

भभ्यवहता । किम्विति प्रभरे ॥ 

अथ जननी गरिधासितु सुख ग्रिदारितवानिस्याद-- 

अपिते मकरैिनिश्चिे मिमतिधेददन गरिदार्येताम् | ˆ 
इति माठपिमस्सितो यख प्रिकसतपद्मनिम व्यदारय: ॥ ५॥ 

अयीति ॥ घम् इति मातृव्रिभसित मुल परिकससद्मनिम 
व्यदवारय । चव श्रीवल्ष्ृप्ण । ठति अनेन प्रकरिण। मावृविमस्सित 

माता विमस्िति निरभस्सित । सुख वदनम्) ग्रिकसलद्मनिम विट 
मानक्रमरकोशतुल्य यथा मवति तथा। व्यदार्य विदारितवान् मातु 

मैत्सन्रकारमाह--अयि सक्के विनिधरिते ते विमति चेत् वदन विदार्य 
तामिति। अयीति सम्बोधने] सकलै सरवरगोपगार्कै ! विनिधिते 

निर्णति। मद्धोजन इति दोष । ते तत्रैकम्य}) वरिम विसम्मति ) 

चेत्. यथम्ति तर्ह्ययं । वदन सुखम् । विदार्यनाम् | व्येति दोप ॥ 

माला निरमस्ितो दरिम्तस्यै स्वमुखे भुबनान्यदर्शयदिव्याह - 

अपि ग्र्वदरंनोरसुकां जननी ता बहु तर्पयन्निव | 
पृथिपी निखिङा न केरल थुपनान्यप्यखिलान्यदीच्याः ॥ ६ ॥ 

अपीति | घता जननी न केव निखिला प्रथिवीम्, अलि 
लानि सुबनानि अपि अदीदृश । च्व श्रीबर्ङ्ष्म } ताम् आद्मजेनानृत 
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मेवोक्तभिति निधरिन्धन्तीम्। जननां यदोदाम्। निखिशां सम्ताम् । 

` प्रथिवीं मूमिम्। अखिरानि सर्वाणि | भुवनानि विष्टपानि। अपिः 

समुचये । अदीदशः भ्रदर्शयामासिथ । अत्र हेतुमुयेक्षते--मृवदर्शनोस्यु 

कामप्रि बहु तर्पयश्निवेति । मृष्वद्दीनोसुकां मलस्य शदो गृतिफाया 
रवस्य केदास्य दर्दने विखोकने उल्ुकां साभिकापाम्। अपिर्विरोधे । बहु 

अतिशयेन । तर्पयन् प्रीणयन् । इवेति सम्भावगायाम् ॥ 

जथ तिमिरे यशोदया दृष्टान्येव विदृणोति-- 

कुहचिदनमम्बुधि; क्वचित् क्वचिदश्र इहयिद्रसातरम् । 
मुना दयुजाः क्वचित् सुय ददृशे फिं न तदा तदानने॥७॥ 

ऊुहचिदिति ॥ तदा लदानने फन दद्दो। तदा तस्मिन्नव 
सरे। लदानने तव श्रीवार्ृष्णप्य आनने मुखे! क न ददो । स्व 
मप्यदृदयतेरयथः । यशोदयेति देषः 1] तदेवाह--ु्चित् वनं क्वचित् 
अम्बुधिः, पवचित् अभर, कुईचित् रसातरं, कचित् मनुजाः, दनुजाः, सुराः इति 4 

कुहचित् युत्रचित् । वनम् अरण्यम् । कचित् कुतचित्। अम्बुधिः समुद्रः । 

अभ्र नमः| रसातटे पततताखम् । मनुजाः मनुप्याः। दनुजाः असुराः 

युः देवाः। क्वचिदिति सर्वत्र सम्बध्यते॥ 

किश्च-- 

करुशाम्बुधिश्षायिने पुनः परवकृष्ठपदापिषासिनम्। 
स्वरथ निजामेकालक कतिधा तांन ददं एवे ॥ ८ ॥ 

कराम्बुधीति ॥ सासे लां कतिधा न द्रदर्ग । मायया 
मुखे श्रीारफृष्णवदन डरे 1 सां धीबाटकप्णख्पं हरिम् । कनिथा फतिमिः 

मकरैः न देदर्थं। वहुमरूरिणाप्दयदिदय्भः] त्तनेव प्रकारानाद-- 

फरशम्वुपिधायिने पुनः परवैकष्ठपदाभिवामिन् स्वपुर्ः निजार्भकासमफं म 

श्नि। कल्ाम्वुभिदायिनं कल्य म्बी नेपपयद श्रयानम् । पुने; भनन्नम्म | 
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पैदुष्ठपदाधिवापिन परसिन् सर्वो यैदु्ठपदे विदुष्टनिर्ये वसन्तम्। 

म्बपुर् स्वस्य परस्तात् । निजारमैकासक स्वात्मनम्वखूपम् 1 चकार समु 

श्चये। 

जपिच-- 

परिकमदयुने खोदे नलु भूयोऽपि वथारिधाननः 

अनया स्फुटभीक्ितो मवाननयस्थां जगता ब्रतातनोत् ॥ ९ ॥ 

पिकमद् भूषन इति |॥ ननु भवान्. जगताम् अनवस्थामातनोत् बत । 

नन्वितयामन्त्रणे । भवान् श्रीव्रछरप्ण । जगता लोकानाम् ] अनवस्थाम् 

अस्थिरताम्] आतनोत् कृतवान् । ननु क्थमेतदिनि चेत्त्ाह--अनया 

विकसद्ूमुवने खोदे मूय॒ अपि तथाविधानन च्छम् शक्षित इति। 

अनया यद्योदया । विकसदूमुपने विकसन्ति प्रकाशमानानि सवनानि विट 

पानि यम्मिस्तथाविषे । युखोदरे मुखण्भयन्तरे। भूय॒ अपरि पनरपि 

तथाविधानन तथाविध विकसदूभुवनम् आननम् सुख यम्य स । कुट 

स्पष्टम् शक्षित दृष्ट । अयमर्थ -यदोद्। स्वसुतस्य सुखे जगत् स्ववा 

ल्क च ददर्श, त्यागि सदे जगत् म्बन्रारक चध्प्रपदयत्, पुनम्तम्याप्येव 

पुनश्चेति दर्पगस्यदुपिणभ्येव जगतामनवम्भामातनोदिति ॥ 

अथ विदिततच्वा यद्लोदरा भ्रीयार्कृष्णा हर्सििहियन्नासीदिष्याह-- 

धृततखधिय तदा क्षण जननीं ता प्रणयेन मोध्यन्। 

स्तनमम्य दिरोस्युपामजन् मगयन्नद्थुतयाङ पादि माम् ॥ १० ॥ 

ध्रततरयधियमिति ॥ दे भगवन् जदूमुतार तदा क्षण धृनतत्त्व 
पिय ता जननीं प्रणयेन मोहयन् व मा पादि) भगवन् देशर्यादि 

सम्पन्न 1 अदूमुनगर अदूुतार्मकम्बरप । अनेकन्नण्डपतिविम्बदरपण 

स्थानीयल्वाददूभुतबारस्वमिति द्रटन्यम् तदा श्रीबार्ङ्प्णम्य मुखाभ्यन्तरे अघ्रा 

ण्डम्य तद्दिषठम्य वैदुण्ठपद्रस्यापि दर्यनावसरे। क्षेण फश्चित् कारम् 1 
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धृततत्वधिये धृता तत्वधीस्तच्वंजानं यया ताम्) सचिदानन्दात्मछो हरि 

देवायं॑योगशवेण मस्पुतमयेनास्मानिं प्रदस्य मां मोदयतीति तत्तवमपिगच्छ 

न्तीपिस्य्थः ] तां जननीं यश्चोदाम् । प्रणयेन पुत्रवासल्यप्रफ्पैण । मोहयन् 

विंगरितिपरमार्धियं कर्मन्] त्वं श्रीवल्प्णः | मामनन्यदारणम् । पाहि 

सर्वामयाल्रायस्व । जनन्या मोहनपभरकारमाह--रै अम्बर स्तनं दिक्च ईइति। 

स्तन॑कुतम्। दिश्च देहि! मलमिति गेषः। इति इल्युप्तवा ¡ उषा 
सजन् अङ्कमारुरक्षनित्य्भैः ॥ 

ति विश्वरूपपरद्शनवणेनं 

पटूचन्वारिंशद शकम् ॥ 

म््चचारिदशकम् ॥ 

अथ दथकदरयेन कुतेरपत्रयोददापमोचनचस्ं वर्ण॑यति-- 

एकदा दधिव्रिमाथकारिणीं मातरे सथुपसेदिवान् भेवाम्। 
स्तन्यरोदपतया निवास्यननङ्मेत्य पपिवान् पयोधरौ ॥ १॥ 

एक्देति ॥ एकदा भवान् दिष्रिमाथकारि्णीं मातरं सपुपसेदरिवान् , 
स्तन्यलोष्ुपतया अङ्कम् एत्य मिवारथन् पयोधरौ प्षिवान्। एकदा कद्र 

चित्। भवान् श्रीवारुकृप्णः। दधिविमाथकारिणी दधिविमायं दपिमथनं 

करोतीति तथोक्ताम् । मातरं जननीं यद्योदाम्। सरुपतेदिवान् समीपं 

प्राप्तवान् ] स्तन्यसोदधपतया स्तन्याभिकपेण । अङ्कपुरसद्गम्। एत्य प्राप्य । 

निवारयन् । दथिमथनादिति रोपः । पयोधरो कुन्चौ । पपिवान् पीतवान् ॥ 

भगवत्ति स्तनं पिवति यशोदा निवार्य ततो ययाविव्याद-- 

अधपीतकृचदुदमञे त्यि सिग्धहाममधुराननाम्बुजे । 

दुग्धमीश ददने परिदुतं धतुमाशु जननी जगामने ॥२॥ 
745 
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अर्षपीतिति॥ दे शा खयि जर्थपीतकृचङुद्ले किम्धदाममधुरन 

नुने ते जननी दने पदिुतं दुग्धं भर्तुम् अघ जगाम। ६1 

जगदरकषर) खयि श्रीषार्षे । सरपवीतफुनुद्मले अर्भरीतः सामिषीत" 

कुचुद्मलः म्वनमुदृला येन तयाविपे सिमदयसपघुराननाम्ये क्निम 

दासेन अद्गीम्यां कपोटतछचाटनात् सिप्र मनोदरेण हासेन 

मन्दसितेन मधुरं मनोटरम् आननान्बुजं सुखा्बुन यम्य तथाविधे च कि । 

तै तव श्रीवार्प्णम्य । जननी यशोदा 1 दहने पावके! परस्तं 

यदिसन्तापेन पेनीमूय परित सुन गयितम्। दुग्धे पयः। धत पनं 
शमयितुमिदयरथं । आशु करिति । जगाम गतवती ॥ 

अथ मगवान् दभिमाजन पिभेदेलाट-- 

साभिपीतरममङ्गयद्धतकोधमारपरिमतनेतक्ष 1 
मन्यदण्डयुपगृह्य पाटितं हन्त देव दधिमाजनं त्वया ॥३५॥ 

सामिषीतेति ॥ टे देव ल्या मन्धदरण्टतुपगृह्य दथिमाजनं पारितं 
हन्त । हे देव प्रकादामान । त्वया श्रीयारु्ष्णेन । मन्यदण्टं मन्थम् । उप 
गृह्य गृहीतया । देधिमाजनं दधिपूरितं मृदयात्रेम् । पारित छिन्नम् । मन्ध 

दण्डेनेवयभरे ¡ अपराभिन्यपि यशोदा यगन तादशं दण्डमर्हति, तथापि ता 

।भगवनिवमदण्डयदित्यनुकम्पाया टन्तेयुक्तम् ! दधिभाजनम्य पाटने देतु 

माद--सामिपीतरसमद्गसङ्कतक्रोपमारपरिभूतचेतसा श्ति। -सामिषीतम्य अरं 

वीतम्तन्थस्य यो रसम्तम्य भङ्गेन विच्छेदेन सङ्गत" प्राप्तो यः क्रोधभार. 

दुर्वह कोपम्तेन परिभूतं समाक्रन्तं चेतो मधो यम्य तेन। यदपि 

प्दयिमस्थमाजनं भित्वा मृषाध्रुरषददमना' इति श्रीमद्भागवते द्यते, तथा 
प्यौचित्यायातमेतत् “न्थदण्डमुपगृद्च पादितम्" इतीति द्रव्यम् ॥ 

दधिभाजन्मञ्ञनध्वनि छ्तवत्या यशोदाया परृत्िमद-- 

-उचलद्ध्यनितपुचकैस्तदा सननि्षम्य जननी समष्रुता । 
सद्र्तोविसख्ददशे सा सय एं दधि विस्तृतं धित्तौ ॥ ४ ॥ 
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इउचखदध्येनितमिति ॥ तदा स्यः समाहुता ' सा जननी कितौ विस्तृतं 
दभि एव ददर । तदा तस्ित्तवसरे। सयः इटिति । समादरुता भधा 
-स्फयता | नसा जननी यज्ञोदा। क्षित मती । विस्तृतं विततम् |, एव 

« करेण ॒श्रीवाल्छम्णस्य व्यवच्छेदः] , ददं दथ्वेती। दध्र उपमानं दर्थ 

` यति--तबसोवि्षरवदिति ! तव श्रीयाटकृप्स्य यशसः कीतेर्ितये व्यापि 

° स्तदवत् । चिस्तृतं तव यश्च दव क्षित विप्तृतमिदयर्थः । शत्रखस्पः - साधा 
« रणो धर्मोऽत व्यङ्गघः । यञ्ोदायाः प्रधाव्यागमने हेतुमाद--उचवकैः उच 

खत् ध्वनितं सन्निशम्य इति । उचः उचैः । उचण्त् उद्रतम् । भ्वनितं 

^ दषिभाजनपाटनेभ्वनिम् ] -सत्निशचम्य श्रुला ॥ 

यशोदा श्रीवारुङकप्णपन्विप्य कुत्रचिदपदग्रदिव्याह-- 

‹ वेदमारगपरिमागितं स्मा ामवीक्षय परिभागैवन्त्यपतौ । 
सन्द्दशं सुङृतिन्युद्वले दीयमाननवयनीतमोतवे ॥५॥ 

वेदमारगिति।} असौ लामवीक्षच स्फ परिमार्गयन्ती उरक सन्द 
दशं असौ यशोदा । लां श्री्ारक्ृष्यम् । अवीक्ष्य ततारक्ष। र्षा 
छोपेन । परिमार्गयन्ती पर्ति मा्यन्ती अन्वेषयन्ती। सन्दददा दृष्टवती । 
रुपा अन्ेपितस्य भगवतो दर्नमतिदुरुभमिति दर्शयन् भगवन्तं ॒विरिनणि-- 

'वेदमरमपरिमा्ितमिति। वेदमगिः श्रुतिभि. मतिपादिरि्िः परिमारनिततं मन 
" नादिभिरन्धिष्टम् । म॒निमिरिति रेपः। मुनिभिः श्रवणमननादिमिः फथथि 

दध्यासद्ा गृहीतम्, न तु मांसचकषुषेदयरभः । ननु कथमीदृ भगवन्तं 

यञचोदा मांसच्ुपा साक्षाक्तवतीत्याशङ्षायामाह--सुङृतिनी इति । बहु 

जन्मान्तरार्जिततथावियपरिपववपुण्यसश्चयदाटिनीत्यथैः) तदानीं य्ोदादएम्म 

मगवतः प्रएतिमाह-ओतवे दीयमाननवनीतमिति ! तपे विराराय। 

दौयमाननयनीतं दीयमानं नवनीतं गयोदुधृतं सपिर्येन तम्॥ 

योद् भगवन्न गृदीता ग्यनया बन्धुं परायर्नतेत्याद-- 
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त्वाँ प्रगृद्य वत भीतिमानामासुरननमरोनमाघ्रु मा | 
रोपरूपितणुली समपु मन्धनाय स्यनाष्टपाद्दे ॥ ६ ॥ 

सामिति॥ सा जनु मीतिमावनामामुराननसरोज ला भरगृहय 

रोषरूपितमुखी सपीपुर बन्धनाय रदानाम् उपाददे । सा यशोदा { भाय 

ज्षटिनि। मीतिमायनामायुराननपरोज मीतेर्भयम्य माविनया अमिनयेन भासुर 

शोभनमाननसरोज युग्पदङ्क२ यम्य ततम्। वम्तुता जगत्पते श्रीनारुषरष्णप्य 

भयाभावात् भावनेयुक्तम् | मक्तपरवदतेया तद्वापनेति द्रश्यम्। ला 
श्रीवाल्दप्णम्] प्रगृ् प्रक्पेण गृहीष्वा। श्रहण मोचयित्वा धावनान्निरो 

धना दढ मृहीतववय्थं 1 रोपग्धपितमुण्वी रोषेण कापनरूपित प्रम्कादि 
युक्त मु्वमस्या अस्तीति तथाविधा । सयीपुर् सग्वीना पुरम्तात्। वन्ध 

नायि श्रीयारट्प्ण बन्धुम्। रथना रज्जुम् । उपदे गृहीतवती । यो 

हि निलयुक्तवपु , त बन्धुमरैच्छदिवयहो यखता यद्योदाया इति दर्गयिह 
मुक्त चतेति ॥ 

श्रीवारङ्ष्णम्य वन्धुमशक्यता दर्दयति - 

भन्धुमिच्छति यमेय मज्ञनस्त भवन्तमयि बन्पुभिच्छती 1 
मा नियुज्य स्यनागुणान् बन् दथदगुोनचिर रिरैक्षत ॥ ७ ॥ 

अन्धुमिच्छतीति ॥ अथि सा “हृन् रथनागुणान् नियु्य अच्क 
्रथद्गुरोनम् णक्षन किल । अयीति सम्बोधने । भगवद्रितियेषप । मा 
य्दा । बहन् जनेकान्। रदनागुगान् रनून्। नियुज्य श्रीनालप्णम्यङ्गे 
याजयिघवा। अखिरु सर्गम् । द्वथद्गुलोन दयङ्गुलेनान म्यूनम्। एक्षत 
दृवती | किलेति वार्तायाम् । अयमर्थ यदा तु दुष्त योदा भगवन्त 
मन्धुमेक परश तदद्गे योजयामास, तदा त द्रयद्गुखोनमपञ्यत् , पुनरपरमयो 
अयत् तमगि द्ववड्गुरोनमैक्षत, पुनरम्यम् , तमपि देयद्ूगुलोनम्, एव यावतो 
रदानागुणानयो जयत् , तान्. सर्वानपि दयदूगुलोनानपदयदित्रि) अतच 
माह --त भवन्त बन्धुिच्छती इति । त तथामिषम्] भवन्त श्रीवाख 
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कृष्णम् | पदन वन्धुभ्। इच्छती जभमिटयती } तठदार्थमाह--सजनः 

यमेव बन्धुमिच्छति इत्ति। सञ्नः मोक्षाय | यै भगवन्तम्। एवकारे 

णन्येषां प्यवच्छेदः। बन्धुं शरण्यम् । इच्छति अभिल्परति। बन्धु 

िच्छती सा दयते बन्धुं शरण्थगरच्छतीति च प्रतीयते| सतां बन्धमोक्ष 

प्रदस्य भगवतो बन्धनस्याङक्यत्वादिति भावः ॥ 

अथ भगवान् षया आस्नो वन्धनमन्वमन्यतेवाह-- 

तरि्ितोतिप्मतसखीजनेक्ितां स्विनसनवपुपं निरीक्ष्य तम्। 
नित्यञक्तयपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयाऽन्वमन्यथाः ॥ ८ ॥ 

प्रिसितोत्सितेत्ति दे हरे चं नित्य्ठक्तवपु- अपि कपया बन्ध 
मेव अन्वमन्यथाः जहो] दहरे विप्णो। वसं श्रीबार्कष्णः। नियुक्त 

वपु" नियसुक्तं सर्वदा मायाततकर्योपरागरदहितं वपुः शरीर यस्य स । भि 
विरोये। कथया यशोदायां करणया । बन्धं संसाखन्धनम्। एवक्ररेणा 
योगव्यवच्छेदः। अन्वमन्यथा. अनुक्ञातवानसि। मुक्तस्य संस.र्न्धनानु 

मननेमसम्भाव्यमेवेति विरोध. अहो इत्यनेन दर्धित. ! भक्तपारश्यासहत्वात् 

पादोन बन्धनमन्वमन्यथा इति तदपरिहारश्च। अतोऽत्र विरोधाभासोऽख्हकारः । 

गन्धनानुमनने हेतुमाह--तां विस्मितो सिममितसखीजनेक्षिता स्विन्नसन्नवपुषं 

निरीक्ष्य इति। तां मातरं यशोदाम्! विस्मितो सिमितसखीजनेक्षितां विम्मै 
दवयदूगुलोनतां संयोजितानां पाचन षट सज्ञ^तविश्मथैः उस्मितैः । तथाऽपि ता 
यशलोदामनिवर्तमाना चट उद्रतस्तित्तैः सखीजने वयस्यामि दृक्षिनाम् अरो 
कित्ताम्। सििन्नसत्नवपुं भ्वितं परिधणात् सज्ञातस्वेदसरिलि सनं प्रासादं 

च वपुत््यास्ताम्। निरीक्ष्य दृषा तस्या मनोरथं पूरयितुमित्ि मावः॥ 

य॒शोदया बद्धस्य भगवनश्चे्ितमाह--- 

स्थीयतां चिरयुर्खञे खहेत्यागता भवनमेप सा यदा| 
प्रायुरुखरभिलान्तरे तदा सर्पिरपितमदन्नवास्थिथाः -॥ ९ ॥ 



# अशएटचस्वाररिशिदणकम् ॥ 

अथ देषा, भगुढन्तं श्रीवाररष्णं दामोदर दव्याचख्युल्यिद-- 

भदा सरौषैस्सश्दारसम्मर्दरुदी्यं दामोदर इत्यमिष्टतः 
मृदुदरः स्वैरषुटखसे रगन्नद्रतो ढौ कङ्माबुदेशथा; ॥ १ ॥ 

छदेति॥ उदारसम्म्रैः सुरैः दामोदरः इति उदीर्थे शरदा अमि 
एतः मृदूढरः लं सवैरम् उक्तेले रगन् अदूरतः द्वौ ककुभौ उदैकषथाः । 

उदारसम्मदैः उदारः प्वद्धः सम्मदः प्रमोदो येषां तैः । भगवतो भक्तपरा 

धीनतां षटूति भावः। सुरीषैः सुरणैः। दाक्ना उदरे बद्धलत् दाम 
रशनागुणः उदरे यप्येव्यन्वथैसंक्ञया दामोदर इययुदीरय॑सम्बोध्य ¡ मुदा 
भ्रीत्या। अभिष्टूतः स्तुतः | मृदूदरः मृदु उदरं यस्य सः। अनेन 

पाषन्धनयोग्यत्वं ध्वन्यते। व्वं श्रीवार्प्णः । स्वैरं यथासुखमिति गमन 

कियाविरोपणम् । ख्गन् रपरः । अदूरतः समीपे! ककुमौ इन्दू । 
उदक्षयाः दटवानति ॥ 

ककमयो" पूर्वचरितिमाद-- ~ 

उुवेरनुनैलक्ूवराभिथः परो मणिग्रीष इति प्रथां गतः | 
महशसेवाधिगत्रियोन्मदौ चिरं किल दद्विमुखावखेलताम्॥ २ ॥ 

युेरषुनुरिति ॥ नयकूवरामिधः कुनेरसूनुः मणिय्यीवः इति भ्रथां 

गतः प्र. चिरं लद्विस्ठौ खेलतां किल । नटद्रपरामिधः नररूर इत्य 

भिधा नाम यम्य सः। दुतरेरसूनुः कुवेरस्य वैश्रवणस्य सूनुः पुतः ! प्रथां 
सिद्धिम् गत. प्ठः। प्रः अपरः! कृतरेरसूनुरितयत्रापि सम्बध्यते । 

चिरं चिराय। लद्धखौ लवि श्रीदसै विषुसौ प्रदरमुखौ । जसे 
रतां चेरतुः किलेति वातीयाम् । तयेर्भगवद्धिमुखत्तायां देतमाद- मेदा 

सेवापिगतश्निया उन्मद इति । मदेलमेवापिगतया मदस्य भगवतो गिरी 
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हृप्य सेवया आराधनेन अभिगतया व्यया धरिया रकया 1 जन् श्री 

ब्देन शोभा सम्पिश्च मृदते । उन्मदौ टक्कर मदो ययोस्तौ । दोमायाः 

सम्बतेकैक्या अवि मदजनकलमम्ति, कि पुनः सतद्रितयोरिति मावः ॥ 

मत्तयोम्तयोश्ितमाद् -- 

सुरापगायां किल ठी मदोत्कटौ सुरापमायदरद्ुयोवतादतौ । 
+ [३ निरे परिषामसतौ केरिप्रौ स नासो मवत्पदैकमवणो निरेक््त॒ ॥ ३॥ 

सुरापणायामीति ॥ भवत्फरैकथवण, स॒नाद्; तौ निरैक्षत किरु 1 
भवसेपरैकम्रवण भवसदे भवत. श्व्रकुष्टम्य पदे पादकमले एकस्मिन् 

प्रवणः निर्मरह्धय ! स- जगसूर्यतथा लोकसिद्ध. 1 निरैक्षत अपदयत् । 
किठेति बर्तायाम् । श्रीनारदेन ट्णयोम्तयोप्तदानीन्तनं व्यापारमाह--मदो 

त्की सुशपगायद्हुयौवतादृतौ विवास सुरापगायां केटिपरौ इति। मर्द 

रकौ मदेन मधुानजनितेन उत्कटौ उद्धतौ । सुरापगाहहुयौवता्तौ 

सुषेण सुरामासवं पिना सन एव गायन( बहुना योधतेन युवतीसमृहेन 

आाघरृतौ पितौ । बिवाससौ विवस्तौ । सुरापगायां -स्र्गङ्गायाम्। केरिपरौ 
करीडातल्यरौ ॥ 

अथ मुनिम्तौ दापवानिव्याद्- 

भिया प्रियालोकपुपा्वाममं पते निरीक्ष्यापि मदान्धवेतक्ौ 1 
इमो भवद्धक्युपशान्तिसिदये मृनिजेमी शान्ति तः सुखम् ॥ ४॥ 

भियेति ॥ सनिः इमौ जगौ । मुनिः श्रीनारदः। इमौ कुवरपप्ौ । 
जगौ शान्] शापेतुमाद -प्रियारोकं भिया उपाचवाससं पुरः निरीद्य 

अपि मदान्धचेतसौ इति } पियालेकं स्वपरियासमूहम् । भिया दापमयेन । 

उपाखवासप्तम् उपात्तं स्वीकृतं वासः स्वं स्वं वस येन तम्! पुरःपुर् 

स्तत् रिरीक्ष्य दृष्ट अपिर्विरोधे मदान्धवेतसौ मदेनान्धं मिवेक 

शस्यं चेतो मनो ययोस्तौ । शपप्रयोजनमाद--भवद्वयुपशान्तिसिद्धये 
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इति! भवद्क्ति; भवति विष्णौ भक्तिः परेमरक्षणा, उपशान्तिः दटयकर्म 
करणामिरखषान्मनसो निवर्तनं तयोस्सिद्धये लमाय। ननु मास्त शान्तिः 

का क्षतिरिति चेत्राह--शन्तिग्ते सुखं कुतः इति 1 शान्तिुपदान्तिम् । 

ऋते विना। कुतः कुत्र वर्तते} न षवाप्यशान्तानां खुलावापिस््यथैः ॥ 

स॒नेः शपप्रकारमाद-- ४ 

युवापवाक्तौ ककुमातमतां चिरं हरिं निरीक्ष्याथ पद् समाप्लुतम्। 

इतीर्ती तौ भवदीक्षणस्णृहां गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः ॥ ५ ॥ 

युतरामिति ॥ तौ भवदीक्षणश्हा गतो नजान्ते ककुभौ बभूवतु । 
तौ उवेरसन्। भवदीक्षणस्प्दां भवतः श्रीकृष्णस्ेक्षणे दर्शने प्पदामभि 
राषम्। गतौ प्राप्तो प्राध्रीरष्णद्रीनाभिरापाविव्यर्थः | त्रजान्ते वरन 

पदे। ककुभो अर्जुनदरुमौ । दन्हुः ककुभोऽर्बुन इति पर्यायाः । 

तयोः ककुमतप्राप्तौ श्रीङृष्णददीनामिलापे च देनुमाद--इति रतौ इति । 

इति एवेम्। दैरितौ उक्तौ । उक्तिमरकारमाह--युवां चिरं ककुभासताम् 
अवाप्तौ अथ हरिं निरीक्ष्य स्वै पदम् आप्नुतम् इति) चिरं चिराय। 
ककुभासमतां ककरुमस्वरूपताम् । अवाप्त प्राप्तौ । अथ अनन्तरम्। दहर श्री 

` कृष्णम् | निरीक्ष्य च| सखम् आस्यम् । पदं स्थानम्] जप्तं 

प्राप्तुतम् ॥ 

भगवान् वारुकरष्णस्तौ ककुमावपातयदिव्याद-- 

अतन््रमिददयुग तथापिधं समेयुषा मन्थस्यामिना त्वया | 

तिसयुनोदरयेधनिधुतौ चिराय जीणे पणिपातितौ तर ॥ ६ ॥ 

अतन्द्रभिति॥ ववया चिराय जीर्णौ तरू परिपातितौ । लयाशी 
चारक़प्येन । चिराय चिरेण। जीगौ जरामुपगतौ । तरू तौ कङ्मी। 
परिपातितौ स्वेतः प्रखतशाखोप्ाखं पाती! परतनम्रकारमाह-- तथा 
विधम् इन्रदूयुगम् अतनदरं मन्थरगाप्िना समेधुपा॒तिरायुतोकवलरोधनिर्धतौ 
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इति! तथाविध नारदशापदेवमत यमरम् । इनदरयुगमथनदुपयुपम् । 

अद्र सोत्साद यथा मवति त्था] मन्थरगामिना उन््वटाकरपणेन मन्द् 

यामिना। ममेदु मपवता ! पतत् द्य स्वयेयत्र वमपध्यते। तरुतो 

चटरोधनिरधुतौ तिराणुतश्च तिरयगतस्य उनरम्य रोपेन निरोधेन निर्ुतौ 
निर्भित्मूजौ । त्वेति तिरुतोच्खल्येधनिर्धुताविप्यनापि सम्बध्यते ॥ 

जथ पृक्षद्रयाम्यन्तराचक्षदुगक प्रदुरासीदित्याह -- 

अभाजि श्चिद्धितय यदा स्या तद वद्व्मतरानिरेयुषा । 
मदासिपा यक्षयुगेन तरक्षणाद्मानि गोगिन्द भयानि स्तैः ॥७॥ 

अभाजीति॥ हे गोविन्द यद् प्या दाखिद्धितयम् अमामि, तदा 
एव ॒तदवमतराद् नपा महाप्विषा वकषयुगेन तेद्धणाव् भव नपि स्तर 

अमाजि। गोविन्द विप्णो। त्वया शीबार्व्णस््रूपेण। रा।खिद्धितय 
शासिनो कङुमगक्षोद्ितय युगमम्। अमानि मघम्] वकरण निर्ममे 
कारविरम्बाभायो ददीत । तुद्रर्मनछात् तस्य शासिद्धितस्य गर्मनरात् जभ्य 

न्तशपरेश्षात्। निरेयुपा निरगतेन। महास्विपा महती विर् कानितर्य्य 

तेन। यक्षयुणेन यक्षो भीनारदशापादिनद्रहुमता प्रा्तारमगवस्ङ्घेन मुक्त 

शाप्या वुेरपतरयोयगेन युमिन। तक्षणात्. तदानीमेव । भवान् धीरा 

इष्ण । अपिस्सगुच्ये। स्तवै स्तोत्रै । अमाजितेप्रित । अत्र भग्न 

शाखिद्धितय पृर्परूप धृत्वा प्रवयप्चक्रतुरिरयपिदन्देन प्रतीयते ॥ 

श रजप्तमोपरयान विपिश्चङ्गरादीना मक्ता] अपि करमाच्छुद्धसत्वमये 

भगवति प्रकृष्टा भक्तिमधिगच्छन्तीत्याह-- 

शदान्पमक्तोऽपि समेप्यति क्रमात् मयन्तमेती खट स्रसेपदा । 
एुनि्रमादाद्भरदडधिमागतौ यरी पृणानी खदु भक्तिषुचमाम्।। ८ ॥ 

इति 1 इह अन्यभक्त } अपरि कमात् भवन्त समेष्यति ख्ठ। 

इद जगति। अन्यमक्तं जन्येषु रनप्तमोमयेषु विधिदाद्रादिषु मक्त । अगि 
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विरोधे ! क्रमात् अधिकाकमेण । मवन्तं शुद्धसत्त्वमयं श्रीवैकुण्ठम् । एष्यति 

भजनाधिकारी भविप्यतीवर्थः । ख निधितम्। अस्य कममेदेनातान्वयः । अन्न 

दृष्टान्तमाह --सद्रसेवकौ एतौ सुनिध्रसादात् भवदड्धिमागतौ उत्तमां क्ति वृणानौ 
गतौ ख॒ इति। सदरसेवकौ शिवमक्तौ । एतौ कुबेरमूनू। सनिप्रसादात् 
सनः श्रीनारदस्य भरसादात् अनुग्रहात्। भवदड्त्रि भवतः श्रीविकरुण्ठनिर्यस्य 

मानुपवारतेषस्य जभ्र पादकमरम् | आगतौ प्राप्तौ । उत्तमां पूजनीयम् । भक्ति 
प्रेमलक्षणाम् । वृणानौ मर्थयन्तौ । गतौ पितुस्सकाशं भ्रति निर्गतौ । स्विति 
प्रसिद्धौ ॥ ^ 

अथ वृक्षपननरवमाकर्णयतां नन्दादीनां परवृत्तिमाह-- 

तत्तरूदारणदारुणाखयप्रकस्पिसम्पातिनि गोपमण्डले । 

प्रिलजितत्वज्ननीुखेक्षिणा व्यमोक्षि नन्देन भयान् विमोकषदः ॥ ९॥ 

तत इति ॥ ततः विमोक्षः भवान् गोपमण्ड्ठे तरुदारणदारणारव 
परकेम्पिसम्पातिनि विरजितत्वज्जननीषचेक्षिणा नन्देव व्यमोक्षि । ततः अनन्त 

रम् । विमोक्षद॒ भक्तानां मक्ष्रदः। भवान् शीवारङ्ृष्ण. । गोपमण्डठे गोष 
सदै! तणद्ारणद्रणारवमकम्पिसम्पातिनि तर्वोरिनदरुमयोरुद्।रणेन भजनेन 

सन्नातो यो दारुणो रव॒भीषणध्वनिस्तेन प्रकम्पि क्वेदं किमिदमापतिततमिति 

संम्प्रमाविष्टमत एर सम्पाति त्वरितिमागमनशीरं च तथाविधे सति। विलज्िते 

त्वज्ञननीमुखेक्षिणा विरन्निताया बन्धनानुरायेनातिमातं रजितायास्तेव जनन्या 

यद्ञोदाया सुखं, फ तं यज्ञोदे खथा, अद्ये अविमृश्यकारिता मब्या 

इेयभिश्रायगर्मभीक्षत इति तथोक्तेन । व्यभोष्धि धारवन्यनान्मोकिति- 1 

न्धमेोक्षपदस्य सतोऽपि कदाचिदैवात् बद्धस्य मोचनं युक्तमिति विमोक्ष 
इत्यनेन ध्वन्यते ॥ 

अथ गोपा मगवन्तं ध्रीबारशव्णं सवने निन्युरियाद-- 

मदीरुहोर्मैष्यगतो यताभेको हरेः प्रमाबाद्परिकषतोऽधुना । 
इति घषागैभेमितो हं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् ॥ १० ॥ 
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महीरहोरिति 11 भवान् इति दविः गरदं गमितः 1 मवान् भरीवाटः 

कृत्णः। इति जनेन प्रकरेण | दुगि दद्वः । नन्दादिभिरिति रोषः 

गृहं भवनम् 1 गमित' नीतः। कथनप्रकारमाह-- मदीष्टौः मध्यगतः 

सर्मैकः हरेः प्रमावात् अधुना परिक्षितः वन इति! मदीर्टोः वृक्षयोः । 

म्यगतः मध्यं गदः प्रा्त.। अर्भक. शिष्यः हरेविष्मोः। परमावान् 

शकेः। अधुना इवानीम्। अपरिक्षन = अविकरब्ग । बतेति विष्ये । 

जय प्राधयते- दे मच्दुाधीश्वरलं मां गदात् पादि इति) मर््पुराधी 

श्वर॒श्रीगुस्वायुपुरनाय । मामनन्यरणम् । गदत् सर्वामयात् | पाहि 

तरायस्व ॥ 

इति यमशाजनभज्ञनवर्णनम् 

अषएटचत्वारिशाददाकम् ॥ 

एकोनपश्वाशत्तमदरकम् ! 

अथोसावशङ्कया गोप देशान्तरं गन्तुमरिभिरे दव्याद-- 

भव्रममावाविदरुरा दि गोपास्वस्परपातादिकमत्र गोष्टे । 
अदेतुुतपातगणं धरिशङ्धय प्रपातुमन्यत्र मनो प्रितेचुः ॥ १॥ 

भवत्ममविति 1 गोषा. दि अन्यत्र प्रयातुं मन. धितेनु.। दिस््वथं 1 

अन्यन अन्यस्मिन् दे] प्रयातुं त्रजान् निर्य तव बम्तुमिययैः] मनः `` 

दितिनुः निश्वयं चकुः भत्र देवुमाह--सत्र गे अदु तल्मपातादिकम् ` 
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उ्ातगणं -विशङ्ध इति । अदेतुम् अकारणम् । ' तस्मपातादिकं वृक्प्त 
मादि} आदिशब्देन शकटमञ्जनादि यृदयते ¡ श्रकटभञ्ञनादेः प्रागेव सम्भवात् 

खुक्षपतनानुक्षणमेबान्यत्र गमने मतिरवभूवेति तसभपातादिकमिव्यनेन व्यभ्यते । 

उसरातगणम् उतस्माता भाव्यनर्यसूनरा निमित्तविरोषास्तेषां गणं समूहम् । पिचिन्य 

निध्ित्य। ननु कर्थं तततनर्थानां सम्भवः, यत॒ मगवःन् दरिः सत्निदित 
इत्याशङ्कां परिदयु, यचप्येवमेतवथाऽपरे तनाध्यगच्छनिप्याद् --भवसभावा 

विदुराः इति! अविदितमकदैशव्ी इयर्थः । मवति रेवस्मर्सवुद्धेरिति 
भावः ॥ 

उपनन्दो नाम कश्चित् गोपुस्तदा बृन्दावनं वासयोग्यममन्यतेत्याद-- 

ततो पनन्दामिधगोपरर्यो जगौ मवसरेरणयैव नूलप् । 
इतः प्रतष्यां विपिनं मनोक्ं षृन्दावने नाम विराजतीति ॥ २॥ 

तत्रेति ॥ ततर उपनन्दामिषगोपवर्वः इति अगौ, मवसेरणया एव 

नतम् । उपनन्दामिधगोपवर्यः उपनन्दामिधः उपनन्द् इत्यभिधा नाम॒ यस्य 
सः, सचसौ गोप्यो गोपगरे्टः। इति अनेन प्रकारेण । जगौ उक्तवान् 
एनत् भवसेरणया भवतः श्रीयारृप्ण्य प्रेरणया प्रवर्घनया । पुवकररिण 
अन्येणं ग्यवच्छेदः। मूतं निश्चितम्) उक्तिग्रकारमाह--इतः प्रतीच 

बृन्द वनं नाम विषिनं विराजति इ! इतः अस्माद् प्रदेशत् बरहद्वनाद्। 

भचा पशचिमदिति। नमिति भरिद्धौ । विपिनम् अरण्यम् विरज 
विकतेपेण क्षोभते । ब्म्दावननिव।सघ्यायन्तसुतरावदवं दर्धयति--मनोशमिप्रि । 
फटुप्पसटिरवृणपनप्त्ननारिकेरादिसमृद्धया मनोदरमिवय्युः ॥ 

अथं नन्दादयो गोपा दृन्दावनं प्रति जमुरिवयाद-- 

दददे वद् सद नन्दयुरूया पिधाय गेोषठीनमय धणेन । 
त्वदन्पितत्वजननीनिपिष्गरिषियानाड्गवा शिवेः ॥ ३॥ 

शृनमिति ॥ अय नन्दयल्याः क्षयेन त्द् ख शनं 
मोष्ठीनं रिधाय त्वदन्विततव्यननीनिविषटणरिषठयानायुमताः विवेदः। भप उप 
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नन्दयचनध्रयणानन्नरम् । नन्दख्या नन्दादयो गोषा । सत् तद्वानीन्तन 

मिवासमूतम् । खचिति वाक्यारष्टरे! वृहदन तद स्यया भरसिदधम्। 

गोषीन मूलपूरमोस्यानम् | विधाय छता । बदन प्यक्तरे, थ । स्वदन्वित 

ल्ज्ननीनिगिष्टगखियानानुगता = युवाभ्यां श्रीपरमदरधीयार्ृप्णाम्यामन्वि 

ताभ्या सदिताभ्या त्वजननीभ्या युमरमो ननीम्या रोदिणीयशोदाम्या निविष्टम् 

प्िषठितमू् भत एग गरि महनीय यान शाकटम् अनुमता अनुगच्छन्त । 

विच जगु ॥ 

अनोमनोक्ञष्यनिषेदुपाटीयुरपणादान्तरतो वरम, । 

मदधिनोदारपिवाधरणि प्रपीय नाज्ञायत मद्यम् ॥ ४॥ 

अन इति | अव नन्दस्य इति पूर्मादनुवल्यंवृतीयान्ततय। 

विपरि्य योजनीयम्। नन्दयु्यै माद न अननायत । नद्यै 

नन्दादिमि | मर्म मर्मस्य पथो दष्य दीर्घलम् । न अङ्गाय 

न ज्ञातम् अतर देतुमाद--अनोमनेोञधयनियेनुपारीयुरप्णादान्तरत वधूभि 

मवद्धिनोदारुपिनाक्षराणि प्रपीय इति । अनोमनेोक्ध्वनिमेनुपारीयुरप्रणादान्त 

रत॒ जनस शाक्टस्य मनोज्ञो यो ध्यनि गमनसमये नायमान दन्दो 

यश्च धेनुपार्या पश्ुपद्के खुर्णाद् खुविन्यासजावदस्तयारन्तरत पध्ये । 

एरुयमाणानीति दोप ¦ वधूभि गोपरिकामि । मवद्विनादारपिताक्षराणि मवत 

शीवारटृष्णस्य विनोदार्थमारपितान्यास्यातानि अक्षराणि, वत्स पद्य वनस्य 

शोमा इदयादीनि बहुविधानि भाषितानि प्रपीय प्रक्पेण सद्र शरुला॥ 

धृन्दावन निरीक्ष्य चुमुदे मगवानिव्याद-- 

निरी पृन्दायनमीण नन्दसमगरनडन्दपरषुखदुमीयम् । 
अमोदथा शाद्वरमाद्रलक्म्या हरिन्मिणीडुडिमपृष्टोमम् ॥ ५ ॥ 

निरीश्येवि। देश्य प्व इृन्दावन निरीक्ष्य अमोदथा । ददा जग 
्रघक। त्व धीङ्ष्ण । निरीक्षच नित इष्ट ¦ अमोदथा सदितोऽ्मू. 1 
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` मोदकारणं बृन्दायनघ्य रमणीवलमाह--नन्दलसूनकुनदभ्सरुौषं दाद्ररसान्ध 

` रक्ष्या दरिन्मणीकुद्धिमपुष्टशोभमिपि । नृ्दस्पसूनङन्द- छर दुनीष ननदरस्नाः 

` नन्दन्ति समृद्धानि प्रसूनानि येषु ते नन्दससूनःः कुन्दधयुखाः कुर्दपमृतयो 

छताविरोषाः दुनौधाः पृष्षतश्चयाश्च यसिस्तत् 1. शद्वरसान््ररक््या श्भरस्य 
हरितवृणनीरम्भित्परदेशस्य सान्दरया निविडया र्या शोमया । हलिमिणीकुष्टिम 

पुष्टोमं हल्मिणीकुद्िमत् हरिन्मणीमिः मरतकमणीमिः रवितो यः कुर्मि 

निबद्धमूमिप्तदवत् पृ समृद्धा दोमा यम्म्तत् ॥ त 

अथ वनस्य मां दषं भगवान् हरिषैन्दावने चचरिष्याह-- 

नवाकनिव्यढनिवासभेदेप्वशेपगोपेपु सुखापितेषु । 
घनधिपं गोप्किशोरपाटीतरिमिभितः पर्यगलोकधारतम् ॥ ६ ॥ 

नराकृनिव्देतति ॥ त्वम् अरोपगोपेषु॒ नवानिन्ूढनिवासभदेषु सुतरा 
सितेषु गोपकिशोरपारीविमिधरितः वनश्रियं प्च अलोकथाः। वं शरीवःरप्णः । 

स्ेषगोपेषु अदोषेषु अखिटेषु गोपेषु । नवाकनि््यूटनिवासमेदेषु नवाफ 
निनधषेयु अर्भचन्द्राकारतया दिरचितेषु निवासमेदेषु भवनदिरोषेु ! खासितेषु 

सुखेन वससु सलु । गोपरिद्यो्प.डीविमिध्रितः गोपक्दोराणां गोपपुवाणां 

पाट्या समूहेन विमिधितः मिदितः। वनथियं काननदयोमाम् । पर्मद् सतिः 1 

सरोकथाः दृष्टवानमि ॥ 

भगवान् हरिः पृन्दावने काटिन्दीमपश्यदिवयाद -- 

मसलूजाक़तनममेटापामसलमार्मागवनिरमलापम् । 
तिस्तस्स्मेएणतेन पर्ता कचिन्दकन्यां सपसोफयास्तम् ॥ ७ ॥ 

मगलङ्घनेति ॥ ववं करिन्दरन्यो सनरोकथाः । लं भरीगारछृप्णः । 

फटिन्दकन्यां कारिन्दी नाम नदीम् । सनयोक्रथाः दटयनसि । कारिन्या 

रमणीयनामाद--मरारदरूनःकतनर्वयपाम् अरारमार्गागतनिर्मसपां निन्द 

स्मेरसरोजवक्तरामिि । मरारन्रनाषटननर्मपं मगरटानां कर्दंसानां एनामिः 
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पूजन त उथार्ति नर्मकाप स्रसवचन यया ताम्। सराटमार्गोगत 

नि्मैराणम् अरलेन करेण माण पया अगता निर्मला मरुदिवा पो 
जसानि यस्याम् । निस्नरम्मेसते वयमत्र निह्न्तरणि नीरन्िताि स्मेणि 
विकततित्ानि सनानि मरिन न्येव वक्व मुल यस्यास्ताम् ¡ अत्र मर्माण्यारु 
पन्या मृदुन्लल्निनपिफसन्मुखम्युनाया सविलास गच्छन्स्या कप्याधिदुप 

भोगक्षमाया कन्यराया सम्य कारिय। प्रतीयत इति द्रष्ट्यम्॥ 

मवान्. गोवर्षनमपदयदित्याद-- 

मयुफेकाएवरोमनीय मपूखमालाश्यरु मणीनाम् 1 
पिस्विरोकसृशयुचमृद्गगिसिथि मोपथनमै्थास्तम् = ॥ ८ ॥ 

मयूरे ॥ ल गोपर्थन मिम् रेया । त्व यीबरषष्थ । 
गोवर्धनं॑तत्नामानम्। गि प्यतम्। चकार पूर्मक्तकरिन्दजाया समुच्च 
यार्थ । देषा दटयनक्ि। मोपपैनन्य रमगीयठामाद-- ममूरकेकाशत 
रोभनीय 7 णीना मयूखमारदरापमम् उचै विरिगेरश्यशम् इनि । मयूर 

ॐका्यतलोभनीय मयूराणां शिलिना केादतै केकाना दारौरनेकैटोममीय 
सषृदणीयम् 1 केका वाणी मयूरस्य इति यद्यप्यमरतिदेनो्छम् , तथापि 

फरिकरम यायान्न ्रानुपपतिरिति ध्येयम् । मणीना रतानाम् । मयूखमा।सशवल 

मयूवतारानि रदिगम-लमि यरु चितर्णम्। उचधक्ै उवैरुती शै 

रिषे । वित्धिनोकष्र पिरिवलोक सत्यलोर द्ृदषीति तथोक्तमित 

श्रर्यातिशशयोक्ति ॥ 

चना-तरे सर्वत्ापि करिन्दजासत्वमाद-- 

समै ततो गोमारकैस्य सम ततो यत्र वनान्तमाया । 
ठतस्ततस्वां ङृटिलापपश्य करिन्दनां सगवतीभिपैकाम् !। ९ ॥ 
सममिति! ठत व गोगष्मारफै सम सनन्त यत्र॒ वनान्त 

मागा» तन तत तमे कटिन्दजामपद्य । चच अनन्तरम् सभी 



दशकम्-४९] चन्दावनगमनवर्णनम् । ३६९ 

वार्कृष्णः। गोपकुमारकैः गोपपुत्रैः। समं सह । समन्ततः समन्तात् । 
यत येषु येषु प्रदेशेषु। वनान्तमरण्यमध्यम्] आगाः गतवानसि । ततस्ततः 

तव तल । तां पूर्वोक्ताम् । एकामनन्याम् । करिन्दजां कारिन्दीम् । 
तनु कथमेकस्याः सर्वत्र दर्वोनमिव्यादा्कायामाह--कुरिडामिति 1 वक्षमरगिण 

तत तत्रागत्तामिल्थः । अत पएवोसेकषते-रागवतीमिवेति । रागवतीं मग. 
वस्यनुरक्तम् इवेति सम्मावनायाम् । यक्रमर्गेणागमनमते सम्भविनानिमित्म्॥ 

अथं भगवान् हरिरिव विधेऽतिरमणीये इृन्दावने व्सांशारयितुपुल्युक- 

चचरिव्याद-- 

तथाविषे स्मिन् विपिने पव्ये सयुससुको वत्सगणप्रचरे । 

चरन् सरामोऽथ छुमारकैस्तवं समीएोहाधिप पादि रेगात् ॥ १०॥ 

तथाविध इति ॥ रे समीरगेहाधिप अथ तथाविषे पश्ये भस्िन् 

विपिने वत्सगणपरचरे सथुयुरुः कुमारकैः सरामः चरन् लं रोगात् पहि । 

समीरोहापिप श्रीगुरवायुपुरनाथ । अथ अनन्तरम्। तथाविधे तथा रमभीये । 

परशम्ये पयभ्यो दिते। अस्मिन् अनुपदगुक्ते । विपिने फानने बृन्दावने । 

वसगणप्रचारे बत्सगणस्य गोवत्ससमूह्य प्रचरे। समुखुक. सामि 

लाप दव्य । कुमारकै. गोपरिश्यभिः! सहेति शेष.। सरामः रामेण 

वरभद्रेण सहित । चरन् सन्चरन्। सं श्रीचारङृष्ण- । रोगात् सर्वा 

मयात् । पाहि लायस्व ॥ 

इति शृन्दादनगमनवर्णनम् 

प्कोषपन्यादादुरकम् ॥ 
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वासरकं गोवससद्र्दम्। सच्ारयन् । सम्यक् चारयन् लं श्रीवार्रष्णः 1 क्वचन 

फस्मिधचित् 1 वत्ा्टसि गोव्सरूपथरम् । दैवयमूुरम् 1 उैक्षथाः दृष्टवानसि । 

सख्िति प्रसिद्धौ ॥ 

रभसविषरसुच्छं िच्छायतोऽस्य मिरोकयन, 
किमपि वरितस्कन्धं रन्धपरतीक्दीधितम् । 

तमथ चरणे बिभरदधिभाषयन् ॒हरचकैः 
इुह्वन महाक धिक्षेपिथ कतजीवितम् ॥ ४॥ 

श्मरेति ॥ भथ ल तं चरगे विभ्रत् शुहुः उकः विभरामयन् क्षत 

ओीवितं बुहचन महादे चिक्षेपिथ । अथ अनन्तरम् । त्वं श्रीयाुप्णः। तं 

वरताक्ृतिमघुरम् । चरणे परदे । विभ्रत् वहन् । गृहीत्वेत्यर्थः] सुहुः पनः 
पुनः उचै. वेगात् । विभ्ामयन् विदोषतो भामयन् । अत एव क्ेतजीवितं 
मेष्टजीवितम्) मृतमिति यावत्। दुर्वत्निति दोषः। कुहचन कधि । 
महादे महति पृषे । निक्षेपिथ किवानति ) जत रैतुमाद--रभसविचर 
सुच्छं विच्छायत. अस्य॒ किमपि वर्मिस्यन्धं रन्धप्रती्षम् उदीकषितं विरो 
कयनिति । रभसविचरयुच्छं रमसेन वेगात् बिरसत् इतस्ततः सश्वासिं 
पुच्छं शाद्गूरं यथा मवति तथा विच्ञ्मयनः गच्छन इति गोवत्सं 

स्वभावोक्ति । अस्य असुरस्य । किमपि कि्चित्। वरितम्कन्धं व्रिवतितग्रीवम् › 

रन्धमीक्षम् अवसमपरतिपारनखूप॑च यदुदीक्ितमवरोक्नम् । विशोकयन् 

पदरयन्। गोवरसबहाद्गूरं॑ चाटयित्वा जगच्छन्तमपि तथाविधेन तस्य विरो 

कलेन तमासानं हन्तुसुयतं कमप्यसुरं निधिवयेदयर्ष- ॥ 

वस्साघुरे निहते देवाना प्रमोदभरमाद-- 

निपतति मदादैष्ये जात्या दुरात्मनि ततक्षणं 
निपतनजवध्ुण्ण्तोणीरदकतकानने । 

दिषि परिमिलदुषन्दा पृन्दारकाः इुपुमोत्कैः 
क्िरमि मवतो द्पदवषैन्ति नाम वदादरे ॥५॥ 
ल, 
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निपततीठि ॥ दे दरे तदा बृन्दारकाः दिवि परिपिरुदूहन्दाः हर्षत् 
भवतः शिरसि कुमोस्करैः वधैन्ति नाम । हरे श्वीवारुछृष्ण । तदा तसि 

जवसे । बृन्दारकाः देवाः | दिवि व्योश्ि। परिपिदुब्न्दाः परिमिरन्ति 
समूहीमूतानि इन्दामि गणा येषां तथाविधाः सन्तः । हर्षात् सन्तोषात् । 

भवतः श्रीवाटकृष्णस्य ¡ शिरसि मूर्धनि । कुसुमोत्करैः सरतरपरसनैः । वर्षन्ति 
नाम ववरषुरिवयर्थः। देवानां हैहेवमाह-- जात्या दुरासनि महादैतये निष 

तति तत्षणं निपतननवश्ु्णक्षोणीरहक्षतकानेने इति ! जात्या स्वभविन। 

दुरमनि दु } महदित्ये महाघुरे । निपतति सृते सतीव्य्थः । तत्छणं तदा 

सीमेव ) निपरतनजश्ु्णक्षोणीषदक्षतकानने निपतनेजवेन परतनवेगेन श्षुण्णैः 

चितेः क्षोणीरुदैः क्षैः क्षतं चित्तं काननमरण्यं येन॒तर्सिश्च सति। 

तषण मिर्यस्य तदेत्यस्यानन्तरं वा योजना । तेन टेर्णातिशयश्च प्रतीयते ॥ 

अकाण्डे नमसो निपतितां बुदुमावरीमारक्ष्य बाटकाः सविस्मयं भग 

वन्तमष्च्छननिव्याह-- 

सुरभिरतमा पूर्धन्यभ्यं कृत्तः इसुमावरी 
निपतति तवेप्यक्तो बार; सदेरुषुदैरयः। 

स्टिति दनुलकषेपेणो््यं गतस्तरुमण्डलात् 
कस॒मनिकरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति ॥ ६ ॥ 

सुरभिरुतमेति ॥ सं वारैः इति उक्तः सदैटम् इति उदैरयः । चं 

श्रीवारक्कप्णः) बङ्िः गोपु्चैः । इति एवम् । उक्तः पष्टः । सदलं सटीलम्। 

इति अनेन भरकारेण । उदैरयः उक्तवानसि । प्रभषमकारमाह- तव मूरषनि 

सुरभिरुतमा कुसुमावटी उ्य॑दुत्तः निपतति इति । मूर्धनि शिरपि 1 

सुरभिख्तमः अतिरायेन सुरभिः! कुडुमावरी कुयुमसश्चयः। ऊर्वम् उपरि । 

कुतः कम्मात् ग्रदेयात्¡ निपतति नितरां पतति १ उपरि इृक्ाठीनाममावादिति 
भावः} भगवतः प्रतिवचनप्रकारमाह--कुसुभनिक्रः दनुजकषेपेण ' तस्षण्डलात् 

इष्धिति उष्य गतः सः अये शैः ममेति नूनमिति। अत य दसयय्हर्तव्यम् । 



३७७ नारायणीयम् [स्कन्ध ~ 

य॒बुञुमनिकर् पुष्पसश्वय { दनुजक्षेपेण दनुजम्य अयुरशवश्य क्षेपेण रेप 

मेन। ततमण्टलात् शृक्सश्यात्। शटिति शीघरम्। उरम् उपरि ! गते 

षुत । अय कुसुभनिकर । दतै मन्दम्। समेति अथ पतति । मूल तर् 

यामीव्यथे ॥ 

जथ भगवान् वकामुरमपद्यदिव्याद - 

पचन दिवसे भूयो भूयस्तेरे पर्पातपे 
तपनवनयापाथः पातु गवा मपददयः। 

चरितगर्त प्रेक्षामासुैक खट मिस्मृत 
कितिधग्गरन्छेदे कैरापयीरमिवापरम् ॥ ७॥ 

कयचमेति | भूय क्वचन दिवसे तपनतनयापाथ पातु गता मव 

दादय यक प्रक्षामासु खलु। क्वचन कम्मिध्धित्। तपनत्तनयापाथ तपनतन् 

याया कारिन्या पाथ जलम्! गता प्राक्त । भवददिय भवान् शरीवाट 

हृष्ण आदिरेष ते । मवल्मभृतय गोपगटा हृष्य । वक तद्रूप पूतनासदो 

द्र कमप्यसुरम् । रे्षामापु द्वन्त । भवदादीना यमुनाप्रवेदो देतुमाद-- 
मूय्तरे परपातपे इति 1 मूयस्तरे मूयिष्टे। पपाते भ्रीप्मकाले । यकासुरस्य _ 
स्वरूपमाह--चरितगम्त॒क्ितिधरगरच्ठेदे चिभ्मरतम् अपर कैटासैरम् 

इवेति। चर्तिगरत धुतपक्षम्। क्षितिधर्गरच्छेद क्षितिधराणा पर्वताना गत्ता 
पश्चाणा छेदे छेदने इन््रकवूके । वि्मृतम् जच्छिन्पकषम् | अपर द्वितीयम् 1 
कैरासैर कैटासाचरम्। इवेति सम्भावनायाम् । उसेक्षारट्वार् ॥ 

भगान् बकामुग्मवधीरिष्याह 

पिबति मरिटि गोपवराने भवन्तममिद्रुतः 
म॒ किल निगिलनपिप्ररय पुनदरुतयुद्मन्। 

दरुयितुमगात्रोय्याः पोयया सदाऽश्यु भगान् पिभो 
खलजनमिदाचन्वुध्च् ग्रगृ्य ददारतम् ॥८॥ 



ददाकम्-*०] यकासुरवधवर्णनम् ¦ ३७५ 

पिधत्ीति ॥ सः किल गेोपव्राते सिरं पिवति भवन्तममिद्रुतः 
निगिटन् द्ुतमुद्रमन् पुनः तरोः कोव्वा दरयितुमगत्। सः वकायुरः । 

किकेति त्व । गोपतरते योपुमारसश्चमे । सिरं जरम् | पिवति सति । 
भवन्ते श्रीवारकृप्णम्। अभिहतः अमिधावन् । निगिख्न् रसन्! दुतं 

क्षरिति। उद्भमन् वमन्। श्ररियुद्रमने हेतुः--अभिप्रख्यमिति। अभि 

सुल्यमिर्यथः । पुनः वमनानन्तरम् ! त्रोखाः चच्च्योः। कोव्या अगण । 

दरुषितु विदारयितुम्। अगात् आगतः! एवं कृतवत्युरे भगवतः प्रवृत्ति 

माह--दे विमो तदा खरजनमिदाचु्बुः भवान् आद्यु चञ्चु प्रगृह्य तं ददार 

इति! विमो शक्तिसम्पन्न । तदा तसिनवसरे। खलजनमिदाचुम्बुः खर 

जनानां दुष्टजनानां मिदायां भेदने चुन्तुः निपुणः। सम्बोधनेन विरोपणेन 

च भगवतस्तादशकर्मकरणे साम्य धोत्यते। भवान् श्रीबारकृष्णः । अआशयु 

क्षटिति } चन्नरू अधरोवरे चन्ुपुटे । प्रगृह्य गृहीला । तम् असुरम् । ददार 
दास्तिवान् ॥ 

देवा बकासुरवधेन तुष्टा मगवतो मूरपि कुसुमानि वदृपुरियाह-- 

सपदि सदजां सन्दर घा मृतां खलु पूतना- ` 

मरलुजमधमप्यग्रे गत्या प्रतीकषितुमेव वा । 
शमननिरुयं याति तरिमन् वके सुमनोगणे 

किरति सुमनोषन्दं बृन्दावनात् गृहमैयथाः ॥ ९॥ 

सपदीति ॥ तस्मिन् भके शमननिख्ये यति सुमनोगणे स॒मनोषृन्दं 

किरतिं त्वं दृन्दावनात् गृहम् एेयथाः। तस्मन् पू्क्ति। वके बकापुर । 

शमननिल्य, यमसदनं प्रति । यति गते सति। सुभनोगणे देवसह । 

सुममोघन्दं सुरतरमसूननिवदम्। किरति वर्ष॑ति सति ! ववं श्रीवारष्प्णः । 

गृह भवनम् । एेयथाः गतवनसि ! बकस्य यमसदनगमने कारण्यं 

सोपहासथुव्षते--सपदि सहजां मृतां खठ पूतनां सन्दर वा अनुजम् 

जपमपि च्रे गत्वा परकषिमेव वा इति!. सपदि क्षिति! सहजां 
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सोदरी । खल्विति व्याहरे । पूतना पूर्वोक्तो निदाचरीग् । सनद 

वकम्] दाकार सम्भावनायाम् । एवतुत्त्रापरि। घनुज सोदरम् । 

अष तनामानमघुर काटविरम्बमन्तरा भगवता हनिष्यमाणम् | अपि 

समुचये । परे पूर्वमेव) गला प्राप्य { भरीक्षितु प्रतिपारयितुम्। 

एवकारिणायोगन्यवच्छेद् ॥ 

अथ प्रह्ृतमुपसदरन् परार्थयते-- 

ररितदुरलीनाद् दृशनिशम्य वधूजनै 
स्त्वसितिमुपगम्यारादास्दमोदसुदीधिवः । 

जनितजननीनन्दानन्द्ः समरीरणमन्दिर 
प्रथितपसते शौरे द्रीदधहष्ये ममामयान् ॥ १० ॥ 

रहितषुरटीनादमिति ॥ दे समौरणमन्दिरधितवसते रीरि बध. 
जनै दृरावे ररिकिमुररीनाद निशम्य त्वरितम् आराटुपगम्य आरूदमोदम् 

उदीक्ित्न॒ जनितजननीनन्दानन्द व्व मम आमयान् दृरीकुरष्व । समी 

रणमन्दरिमयितवसते समीरणमनिरे श्रीगुर्यायुपुरे भ्रयित। प्रसिद्धा वसति 

याप्नो यम्य ताद्य । रारि वमुदेदपुवर । चधूतनै गोपीजन । दूरात् दूर 

देशे! ररिनमुररीनाद रितम् अनिमनेोद्र मररीनाद् मुररीरवम्। 
निम्ब श्रृत्वा! स्वरित ससम्मभ् । जारात् शरी्प्णसमीपम् } उपगम्य 

पराप्य अन्दमोदम् अग्ददि प्रवृद्धा मोदो र्षा यस्मिन् कर्मनि 

तद्या भवति तथा] उदीक्ित दृष्ट । चनिनजननीनन्दानन्दु जनित 

उदयाद्रित जनन्या यशोदाया नन्दुम्य चामृद मन्पोपातिशयो भेन सर} 

त शीर्ष्ण । मम जनन्यशरणम्य | जमयान पाष्ठानाभ्यन्तरा्च 
रोगान् द्रीरम्स्व जपायृर् ॥ 

इनि व सामुरवधदणन वकारुरेवधवनेन न 

पञदालरदुदाक्म् 1 



एकफपश्वाशत्तमदशकम् ॥ 

अथ भगवतो वनाक्ञनोचमं वर्भयति-- 

कदाचन व्रजशिदयुभिः समं भबान् ` 
बनाने विहितमतिः प्रगेतराम् । 

समावृतो बहुवखर्समण्डरै 
सतेमनैनिरगमदीश जेमनैः ॥ १॥ 

कदू्चनेति ॥ दे ईैश भवान् कदाचन त्रनशिभिः समं वनाशने 
विहितमतिः प्रगेतरां बहुतरवत्समण्डकैः समात्रृतः सतेमनेः जेमनैः निरग 
मत्। ईश जगदरक्षक ! भवान् श्रीवालष्ृप्णः । बनसिञयुमिः गोपवाख्कैः 

समं सह । वने अरानं वनाशनं तत । विहितगतिः कृतनिश्चयः। प्रगेतराम् 

उपश्यासन्ने | बहुतरवत्समण्डकेः बहुतरैः बहुविधैः वर्सानां गोवस्सानां मण्डः 

समुहैः । समादृतः परितः । . सनेमनैः सव्यजनैः। जेमनैः चोदनै; । 
उपलक्षित इति शोषः। गोपवारेस्समं सम्यज्चनानोदनानादायेस्य्थः । निर् 

गमत् वनं प्रति निर्गेतोऽम्त् ॥ 

वृन्दावने विचरन्तं भगवन्तं पर्यतागृपीणां चेष्टितमाह-- 

विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वया- 

दुद्चितं त्रिुवनपावनं रजः । 
९. ् (५ 

महपेयः पुखकधरेः कलेवरे 

सुदूरे धृतमवदीक्षणोत्सवाः ॥ २॥ 

भिनिर्यैत इति ॥ महर्षयः धरतमवदीक्षणोस्सवाः पुलकधैः कलेवरः 
विनिर्यत, तव॒ चरणाम्बुजद्वयात् उदिते रजः उदृहिरे। पृतमवदीक्षणो 

स्सवाः धृतः मवदीक्षणोत्सवो भवददीनजनितप्रमोदमरो यैस्ते । पुख्कधैरः रोमा 
द्वितैः । अनेन भक्तरनुभाव उक्तः! कठेवरैः वपर्भिः । उपरक्षिता इति रोषः । 

? 48 
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विनतः विनिर्गच्छतः ¡ तव श्रीगल््ष्णस्य । चरणागयुजदवयात् चरेणाग्बुजयोः 

पादारविन्दयोः द्वयात् युगात् । उदश्चितं पतितम् 1 रजः परागम् । उदरे 

शिरसा धरतवन्तः। रजसो वहने देतुमाह-- त्रि्ुवनपावनमिति ! याणां 

भुदनानां लोकाना पावन पापदोधकम् । कठिबैरिरयस्य उदूहिरे इत्यन वा 

सम्बन्धः ॥ 

अथाघासुरनिम्रदे देवुसुपक्षिपति-- 

प्रचर्यस्यबिररशादसे तले ¢ 
पशून् विभो भवति समं इमारकैः} 

अधासुरो न्यरुणद्धाय वतेनीं 
भयानकः सपदि शयानकाट़तिः ॥३॥ 

प्रचारयतीति॥। दे विमो मवति अविरशादवे ते कुमारकैः 
समं पशून् प्रचारयति भयानकः अपापुरः शयानकाङ्ृतिः सपदि अधाय 

वर्वनीं न्यस्णत् । विमो दक्तिसम्यत्न । अनेन अधावुश्स्य नादो चोत्यते। 
भवति श्रीबार्ृप्टे । अबिररशद्ले निरन्तरहरितवृणाङ्कुरयुकते। तरे बन 

्रदेशे। ङमारै. गोपु. । समं सह् । पद्यून् गोवर्ान् । प्रचारयति 

भरकर्थेण चारयति सति } भयानकः भीषणः! जघावुरः जघनामा जुः । 

शयानकाङृति. अजगररूपधृर् । सपदि सरम् । अघाय भगवतो भग 

वन्नाथानां गोपपुचाणां चस्सानां च प्रसनरूपटुरितं कर्वम् । वस्तुतस्तु, 

नाधाय, विन्तु संसारन्पदेतुमूतमे वयक्तुमेवेत्यवगन्तव्यम् | वर्वुनीं भगवतो 
भार्मम्। न्यस्णत् ररपे ॥ 

गोपा अषासुरम्य मुखोदरं विविद्ररिवाद-- 

महयचरप्रतिमतनेगहयनिम- 
प्रसासितप्रथिवषुखस्य कानने! 

युखोद्रे विहरणकौहुकाद्वताः 
ङुमारकाः किमपि षिदूरगे त्यि ॥४॥ 
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महाचकेति ॥ अत्र अधाछुर इति पूरवस्मादनुवसयं॑षष्ठबन्त्तयां 

विपरिणम्य योजनीयम् । कुमारकाः कानने विंहरणकीौतुकात् अधाघुरस्य मुखोदरं 

गताः। कुनारकाः गोपपुत्ा; । विवेकरहिता इति भावः । कानने दृन्दावने । 

विहरणवौतुकात् विहरणे क्रीडायां कौठुकात् इतृहखात्। य॒खोदरं सुखाभ्यन्तरम् । 
गततः प्रविष्टाः । ननु कथमिमे कुमारक मयानकमजगरमुखं दृष्टा नि्भयास्तत्न 

वरिविशुतियाशङ्कायामाद--महाचर्मतिमतनोः गुहानिभप्रसासतिप्रथितमुखस्य इति! 

महाचरुपरतिमतनोः महापर्वतसमानदेहस्य । गुहानिभप्रसारितमथितमुखस्य 

गुहानिमं कन्दरतुस्यं प्रसारितम् अस्तृत प्रथितं विस्तृतं मुखं यस्य तस्य । 

अजगरतनोः अचरभान्त्या, तन्मुखस्य कन्दरश्ान्त्या चेति मवः। ननु 

कथं तत्र सानिदिते श्ीवार्प्णे एतत् सममूदिस्याशङ्कायामाह-- तयि किमपि 

विूरमे इति ! त्यि शीग्ृष्णे । किमपि किचित् । विदूरगे दृूरदेशवर्तिनि 

सति । भगवतस्तत्ासन्निधानादिस्य्थः ॥ 

अथ भगवानपि तन्युखोदरमविशदित्याद-- 

प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं 
कंवथत्तनौ पशुपङ्ले सवात्मके । 

विदनविदं स्वमपि व्रिवेशिथ प्रभो 
सुहृजनं विशरणमाशु रितम् ॥५॥ 

प्रमादत् इति ॥ रे भमो त्वमपि आश्य पत्नगोदरं विवेदिथ) 

प्रभे शक्तिसम्पन्र \ अनेत् सम्बोधनेन भगवल्यपराधम्मचरतोऽघासुरस्य नादो 

ध्वन्यते। त्व भीवाक्ृष्णः। अपिस्ससुचये | आद्य श्चटिति । पमो 

द्रं पत्नगस्य अजगररूपष्य अघुरस्य उदरं सुखोदरम्। न तु जटरम्। 

विनेशिथ प्रविष्टवानसि। अत्र हैतुमाह--शृवं विदद्धिति। विदम् जानन् 

इदंपदार्थमाह--सवास्सके पडुपडके प्रमादतः भरविश्चति कनथत्तनौ इति । 

सवारसके वत्सगणसदहिते । प्ुपकुके प्डयुपानां गोपवाखानां कुठे स्ूहे । 

? परमादतः अनभिक्गतया । प्रविश्यति प्रविषटि। ववथत्तनौ दद्ममानथरीरे 
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च सति। पगोदरमिति प्रविदतीयवप्यवेति। ननु किमरधै भगवान् 

प्गोदर भ्राविदादियाकादूक्षायामाह--गिवारण उुलन रकषिुमिति । विशर 

णम् अनन्यधारणम्। युद्खनन मितरवर्गम् । जनेनावश्य र्षणीयता चोत्यते । 

रक्षित पाठयितुम् ॥ 

अघामुरवधमाह-- 

गलोद्रे परिपुरितमप्पणा सया 
महोरगे छठति नि्दरमास्ते । 

दुत भयान् गरिद्रितकण्ठमण्डरो 
चिमोचयन् पडपपशन् रिनिशयौ ॥ ६॥ 

गलोदर इति ॥ महोरगे गोदरे विपुरितवरप्मणा तया निरुद्धमा 
रुते ठठति मवान् विदलितकष्डमण्डल दूत परयुपपद्चत् विभोचयन् विनिरमैयौ 
महोरो महलयुरगे अनगरख्पे अघ्राषुरे। गरोदरे अधसुरस्य गरभ्न्तरे । 

विपुसितिवप्मणा विपुरिति वर्धित वर्म दारीर येन। अत एव ल्याश्री 
वारषप्णेन 1 निरुद्धमारते निरुद्धो निवारितो मार्त॒श्वासानिरो यम्य 
तम्मिन्। मागीनिरोधादविति भाव । अतएव लति वेष्टमाने च सति। 

भवान् श्रीधारष्रप्ण । व्िदलितक्ण्ठपण्डल विद्रङ्ति पिलारिति कण्डमण्डल 

येन स 1 कण्ठमण्डर बिदाये त मारयितयवर्थं । द्रुते क्षटिति ¡ प 

परत पपात् गोपपुगरान् पृञचून् गोरप्साश्च । प्रमोचयन् विद्[रितमागण 

अहिर्िर्गमयन् । विनिर्ययौ बदिनिर्गतोऽमूत् ॥ 

जधयुरा मगकैवय पापयाह्-- 

क्षण दिपि खदुपगमार्थमास्थित 
महामुरमयमहो महो महत् । 

पिनिगैने त्यि ठ निलीनमल्तमा 
मभ स्थे ननतुरथो जगु खुरा ॥ ७॥ ” 
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क्षणमिति॥ लदुपगमार् क्षणं दिवि आस्थितं महापुरं महत् 

महः स्वयिं विनिर्गते तु अञ्जसा निटीनम् अहो] खदुषगमा् तव श्री 
वाख्रष्णस्य उपगमार्थम् अजगरश्रीरात् वहिनर्ममनाय । क्षणं कश्चित् 

करम् । दिवि व्यो्नि) अस्थित वर्तमानम् महयुखमवं महतः 

अपाघुर्य श्षरीराटुत्थितम्। मदत् सृष्मशरीरघ्यापि स्यगिन परिच्छेदा 
भावादयुज्बलय्। महः तेजः! तयि श्रीवाखृप्णे । विमिर्गते अजगर 

गलाम्यन्तरादहिमिरमते। अन्वा ज्ञटिति। मिरीनं तेजस्तेजसीव मगवति 
निरीयादर्दानं प्राप। अदो इत्याचयै { यद्यमघासुरे द्विपन्नपि भगवन्त 

मन्तः कृतवा प्राणानस्यजत् , तस्मात्र भगवत्सायुभ्यं स्टोकसमक्षं प्राप्त 

चान् , अहो मगवतो भक्तवार्सल्यमिव्यर्थः। देयानमतत् पश्यतां प्रमोदभरमाह-- 

अथो सुराः नम स्थले ननतुः जगुः इति । अथो अनन्तरम् । सुराः देवाः} 

नमस्ये न्योश्नि! न्तुः करन्ति घ्म; जगमुः तुष्टश्च ॥ 

अथ भगवान् मोजनमारभतेष्याद-- 

सव्रिस्मयैः कमलमकदिभिः सरै 
रनुद्रतेप्तद्नु गतः कमारकैः। 

दिने पुनस्तस्णदलायुयेयुपि 

स्कैभदानतद्धत भोजनोत्मवम् 1८॥ 

सभिस्मयैरिति।1 भवान् तद्रनु कपरुनवादिभिः सुरैः अनुदर कुना 
रैः गत. पुनः दिने तरगदयासुपेयुपि स्वकैः भोडनोस्सवम् अतनुत । 

भवान् श्रीवारकृष्णः 1 तदनु तदनन्तरम् । कमरभवादिभिः विरि्शरवयम् 

तिमिः। सैः देवैः। अनुद्रुतः व्योनमर्गिणानुगतः । कुमारकैः गोष 

पुमरैः। सहैति षः] गतः यथेष्टमन्थददा गतः! पुनः अनन्तरम् । 
दिने दिवसे) तर्णद्शां वार्ण्यम्) मभ्यमागमिनि यावत्! उपेयुषि 

प्रा्तवति सति। मष्यदहि प्राप्त इ्यर्थः। म्बकः आन्नः पुहद्वि्गोपिपुत्रैः ] 
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सदेति शोषः! भोजनेोस्वं वन।शनसरीतुङम् । अतनुत अरुरेत् । वा 

दीनाभनुगमने देदः--सवि्धैः इति । यवमोक्ष चा विष्ितैरिल्ः॥ 

भगवतो मोजनप्रकारमाद-- 

पिपाणिकामपि पुरीं नितम्यके 
त्वियम् क्वखधरः कराम्बुजे । 

प्रहापयन् करवचनैः इमारकान् 
बुमोजिथ तिदकागरीयदा चुतः ॥ ९॥ 

विपाणिकामिति।॥ लं विषाणिका सुररीभपि नितम्बके मिधेदयन् 
कराम्ुजे कवरधर- कटवचनै वुमारकान् प्रहासयन् युदा निद्गमैः 
नुत. बुमोजिथ। दं श्रीब्करप्ण । विषाणिका शृङ्गम् । सुरी वेणु 

नाखिकाम्। अपि्समुखये । नितम्बके फणिमिदेदो ! नित्र्यन्। निवे 
दयेवयथैः । करामबुजे करपङ्कजे। कबर कवरं वहन् । करटवचनैः 
कलमापिति- । कुमारकान् गोपुत्रान्। प्रदासयन् भ्रकथेण हासयन् 1 
मुदा सन्तोषेण । देती दृतीया। तिदागगैः देवसदवैः। नुत. म्तुतः 
युमोजिथ भुक्तवानसि ॥ 

मगवतो वनाशनमवलोकय दरेवास्तुष्वुरिव्याद-- 

सुखाशने विद तव गोपमण्डले 
मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले । 

इति स्तुतस्चिदशवरैजगत्यते 
मरूतपुरीनिर्य गदात् प्रपादि समम् ॥ १०॥ 

सुखाणनमिति ॥ दे जगसते मर्युरीनिख्य ईति विदशवरैः 
मुतः स्वं मां गद्वत मपादि। जगसपते जगन्नायक ! अनेन स्तुर्यलवुक्तम् । 

मस्सुरीनिस्य भीगुरवायुपूरवास । इति अनेन प्रकारेण | त्रिदशवः 
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्रहमादिमिैवैः। स्तुतः ईडितः! लं श्रीयार््प्णः । मामनन्यशरणम् । 
गदात् सर्वामयात् । प्रपाहि प्रक्पेण त्रायस्व । स्तुतिभिकारमाद-- 

तव दृह गोपमण्डले सुखाशनं तु देवमण्डले मखादानात् प्रियमिव इति । 

तव श्रीहरेः दृह अस्मिन् वने। अथवा, इह अन् । गोपमण्डले 
गोपानां मण्डले समूहे । सुखादानं सुवेनादानं भक्षणम्। तुविरोषे। देव 

मण्डले देवानां मण्डले । मखादनात् यज्गमोजनात् । परियं प्रीतिजनकम् । 

देव तर्कयाम ह्यर्थः ॥ 

हयघासुरवधवणंनम् 

पकपन्चारत्तमदश्चकम् ॥ 

दविपश्वाशत्तमददाकम् । 

अथ तश्चा भगवन्तं परीक्षितुमरिमे द्स्याद- 

अन्यावतारनिकरेष्वनिरीधिति ने 
भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाऽयमेक्ने । 

रह्मा परीषितुमनाः स परोक्षमापं 
निन्येऽथ वरमकगणान् प्रवितत्य मायाम् ॥१॥ 

अन्पापतारनिकरेष्िति जथ स, ब्रा भाया परविनरय वक 
गणान् परोक्षमावं निन्ये । अथ अनन्तरम्। स येन भगवतो नृमिहा 

चवतारचरित्राणि प्रव्यकषीृनानि, स इयर्थः! मायां अगन्मोहिनीमासनौ 
मायाद्यक्तिम् । प्रवितत्य मिम्ता्ै। यत्सक्गणान् वतससद्वाम्। ररोक्ष 

मादम् अददयताम्] निन्ये नीनवान्। अत देतु.--परीक्षितुमनाः शनि 1 

भगवन देशवर्तिशये द्रुराम इव्यर्षः । पदीक्ञामिरये देतुमाद-तेदा भप 

मोक्षे अन्यावनारनिकरेषु अनिरीधिनं ते मूमारिरेफम् जमिर्ीक्षय ष्नि। तदा 



३८४ 
नारायणीयम् 

[स्कन्ध १० 

तस्मिन्नवमरे } जचमेोप्ने अथम्य अघामुरम्य मक्षि जपवर्गौवसरे। अन्या 

वतारनिकरेयु अन्यावतारणा मूमिह्ययवताराणा निकरेषु समेषु 1 अनि 

रक्षितम् अद््चरम्। ते ठय श्रीपारद्रप्णम्य। मूमातिरेक मृक्च 

देरप्यसतिरेकम् अन्ति्ययम्  अयायुरलरीरादुसितस्य तेनसो मग 

चति श्रीगार््णे परिटथमि्य्ै । अभिवीक्ष्य आराच् । ततोप्यधिक 

तध्मीवरोकनरुतूहटादिति 
भाव ॥ 

तद्वानीं भगवान्. श्रीबारङ्ृष्णाऽपि वेधसानुरररमकरोदिप्याह
-- 

यत्तानगीक्षय पिप्ये पशुमेकरे ता 

ननितसाम इव धाठमतलुरर्वी 1 

त्व सामिरकयरो गतयास्तदानी 

भरक्तास्तिरोऽधित मरेजमय. इुमारन ॥ २॥ 

व॒त्छानिनि॥ तदना सामिभूकत्तवदरं त गतवान् । तदवार्नी वत्से 

प्वदयता गतेषु । सामिभुक्तकयलं सामिसुक्त अ्थीभ्यवहृत कयटो ग्रासा 

येन तथाविधोऽपि) घ श्रीपार्श्रप्ण एव 1 गतवान् तम्भात् परदेशात्. 

निरगाम) ननु बुतोन् ग पेषवन्यतम कथित् प्रित इति चेततताह--- 

धावृभवानुवर्ती इति। घालुतर्मो मतमनुतरैव इति तथाविध सन्] विधा 

रनु्रमाचरिहमितयथे | अन्यया वसना तिरोधानस्य दुप्करतवादिति भाव । 

ननु मगवता इत स्वाय कुता नत्रमणा विदितमिस्याशङ्घायामाह- 

पशुपोक्करे वत्सान् अवश्य विवे तान् अनितुराम द्य इनि! प्ण 

पोरे मोपनारकसदे 1 अवीक्षय जद} विवदो विदे सति। अह् 

मेव यत्छानानिप्यामीति सुञ्ानान्.मारुकानाल्याय । तान् वप्सान् 1 अनित 

काम जनितुमभिरषन् 1 इवेति सम्भावनायाम् । वस्तुनो न तदानयनां 

पिकाकेणेययं 1 भगवन्मायामोदिततया ब्रह्मापि वस्सानानितुमेव भगवता गतं 

तिस्यमन्यतेति भाव } भगवति गते जह्मण कृदयमाह-- सरोजमव मुक्तान्. 
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युमारन् तिरोषधित इति! सरोजमवः तहा । रक्तान् अु्ानान्। 
कुमारान् मोपवाकान्। त्िरोधित तिरस्कृतवान्. ॥ 

एवे वत्सवत्सपेपु ब्रह्मणा तिरसतेप्वेकाकी मगवान् सायमेतैबिना मम 
जरे सति गोगोपीनां स्वासजादर्यनेन महान् खेदः स्यात् , तान् ब्रह्मणः 

अप्हय गमने तस्यापि खेदः स्यादिति विचिन्स्य तदुभयामावाय स्वमायया 

स्वेनैव स सम्पादितवानितयाह-- 

त्सायितस्तदलु गोपगणायिवस्त्वं 
शिक्यादिभाण्डुर्रीगतरलादिरूपः। 

म्ागरद्धिहृत्य विपिनेषु चिराय साये 
स्वन्माययाऽथे बहुधा वरजमवियार्थ ॥ ३॥ 

त्सायित इति॥ तदनु त्वं खन्ायया वत्सायितः गोपगणायितः 
रिक्यादिमण्डमुरटीगवसादिख्पः विषिनेषु प्राग्वत् चिराय विहत्य अथ सायं 
बहुधा व्रजम् आययाथ } तदनु द्यणा वत्सवस्सपेषु शिरस्ृतेषु । 

त्यं शीबास्छृप्ण एक एव | खन्मायया तव मायया येोगशव्येण। वस्सा 
पितः बस्सा इवाचरन्। गोपगणायितः गोपगणा इवाचरन्। रिक्यादि 

भाण्डमुरीगवखादिरूपः रिक्यादिरूपधरः। भाण्डं भाजनम्। मुररी वश 

नारः। गवरं श्रृ्रम्। विपिनेषु अरण्येषु । प्रत् पूर्ववत् । चिराय 

चिरम्। विहस्य विहारान् इत्वा । अथ अनन्तरम्। सायं सन्ध्यायाम्। 

बहुषा चहुख्पः सजनित्यर्थः । रजं तरजपदम्। अवयाथ गतवानसि ॥ 

एवं भगवति श्रीबार्कृप्ण एव बहुधा व्रजमुपगते गवो मोप्यश्चा 
सीव ग्रहणा भमूवुरियाद-- 

स्वामेव धिक्यगवलादिमयं दधानो 
भूयस्त्वमेय पञुवत्सकबाठरूपः 1 

गोरूपिणीमिरपि मोपवपूमयीमि- 
रसादितोऽमि जननीभिरतिपरहर्पाव् ॥॥ 
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व्वामिति॥ भूय पटवरसकवाटच्पः चि्यगवादविमयं लमिव 

दभानः खमेव गोर्ूपिणीमि गोपवधूभयीमि. अपि जननीभिः अति्हर्पात् 

आसादित, स्ति । मृय ब्रनप्रचेयानन्तरम्। पुपसक्मारन्पः पशुवत्स 

कानां -नोचःसकानां वाना गौपनारकाना च स्पमाङृतिस्वि सपं यस्य 

सः| लिक्यगवलाद्विमयं दिक्यगवरादिम्बण्पं ला श्ीयारुदरष्णमेव । नपर 

परिसय्थ.। दधान वहन्। वस्व श्रीमारद्धप्णः। एवकरिणन्येषां व्यव 

च्छद | गोर्पिणीमि. जननीमि वप्पाना उननीमिरमोमिः। गोपवधूमयीभिः 

जननीमि. वस्सपानां जननीमिर्गोपीमि । अतिप्दर्षात् जनिसन्तोषात्। आप्ता 

द्वित प्रा गाव स्बालजरूपं भगवन्तं जिया निदन्तय. सहुक्ररमृघस् 

मपाययन् , गोप्यश्च तथाविधं श्रीवार्च्णमारिद्गनादि चदुरिथः ॥ 

अथ गोगोपीना प्रदर्प्रकरपादये देतु दर्ययनाह-- 

जीवं हि कलिदभिमानवान् स्वकीये 
मता तनूज्ञ इति रागभरं वदन्त्यः 1 

आत्मानमेव तु भगन्तमयाप्य चनु 
प्रीतिं ययुर कियतीं वनिता गादः ॥ ५॥ 

जोध्रमिति।॥। दि वनिता गाव. च कशचित् जीयम् अमिमानवशत् 

तनूज्ञ इति स्वीयं मत्वा रागमरं वहन्य्य॒जासमानमेव भवन्तं सूनुम् अवाप्य 

ज॒ कियतीभ्रीति नयु । दहि यस्मत्। वनिताः गौप्यः] चकार" 

समुचये ! कशचित् स्वभारव्धर्मफमोगायानुपा्रीरम्) जीषं जीवाला 

नम्] अभिमानवदशात् ममखरोपवशात्। तनूज्ञ पुत्र. इति एवम् । 

स्वकीयम् आसमसम्बन्थिनम् ! मता निशिरय । रागमरं परेमपरकर्षम् । वदन्त्य 

दषद्य-। जल तदितयाटरवव्यम् ! तत् तस्मात्। असमानं स्बम्वादन् 

त्ययगोचरीभूतम् । पएवरारोऽयोगव्यवच्छेदाय । भवन्तं ीगार्कप्णम् । सून 

पुदम्। अवाप्य ठब्भ्वा } तु्विरोषे ¦ तमाह--कियतीनितयादि । कियतीं 

किययरिमिताम्) प्रीति सुदरम्। ययु- प्रापु । अतिमरपीं प्रीतिमवापुरि 
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स्यः । अतांममादायः---सरवष प्राणिनामासा प्रियतमः, दु हन्ये प्रिया, 
ञत्र तु गोगोीर्ना स्वसम्बन्धितया पूतेषु महती प्रीतिः पूर्वमासीत्, अधुना 
स्वामानमेव भगवन्तं ुवतया प्राप्तवतीनां तासां का कथेति॥ 

अथ बवरमद्रोऽपि भगवन्तमेवंविधं प्रथमं नावागच्छदिस्याद-- 

एवं प्रतिक्षणविजुम्मितदपभार- 
निददेषगोपगणारितभरिमूतिम् । 

्वामग्रजोऽपि बुबुधे किर वत्सरान्ते 
ब्रह्मात्मनोरपि महान् युपयोर्धिरेषः ॥६॥ 

एवमिति ॥ अग्रजः अपि वत्सरान्ते त्वां वु किर । भग्रजः 

मद्र. ¦ वत्सरान्ते वत्सरस्यावसनि । लां श्रीयारव्णम् | धुुभे 
विवेद । क्किति वार्तायाम्। रूपं वुवुप्रे भगवन्तमिव्याकादृक्षाया 

माह--एवं प्रतिक्षण विजुम्मितदप॑मारनिद्दोषगोपगणलारतिमूसिमूरतीमिति । एषम् 

उक्तरीरया। प्रतिक्षणविृम्मितहपमारनिद्रोपगोपगणलार्तिमूरिमूति क्षणेक्षणे 

प्रतिक्षणं विजुम्मिते वरत. हर्षमार. प्रमोदमये येषां ते, निद्शेषाः निक्षि. 
ये गोपना गोपगोपीनां गणाः समृटाह्ैर्ललिता" भूसिमूो बहूनि शीरायि 

यप्य तम्| भगवतप्तपद्रोपगोप्यासजरूपतयेति भाव. । भनु कुतो भगवर्द॑श 

मूतेन बरमप्रधेतावसर्न्तमेतनन वपिदितमिव्याशङ्कायामाह--्रस्मासनोः अपि 

युवयो. महान् विज्ञेप- इि। कत्रलसनोः व्र्रघ्रूपयोः। अपिर्विरोपरे। 

युवयो" धीबरमद्रश्रीपारङृप्णयो । सकरनघ्रच्पो वठमेद्र, निष्कम्पौ 

भगवान् श्रीपाखप्ण इति महान् विेष.। अम्तीति ठोषः ॥ 

सकटलोकपितामहो व्श्र[ऽपि मगवन्मायया विपुमोरे्याद-- 

वर्पायधा नपपुरतनपत्मपालान् 
चटा किवेकमसणे द्रहिणे पिमे। 

प्रदीद्धः प्रतिनवान् मङटाद्वदादि- 

भू्ंधतगुजयुजः मजखाम्बृदामाम् ॥७॥ 
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चर्पीयथायिति 11 च चपीवपौ परतिनवान् प्रादीरद्च । खं ग्रीगार्ष्ण 1 
वर्प समरपरावसाने 1 प्रतिनवान्. म्वय विरचितान् भ्ादीददा नेहमणे भरद 

क्िठवानसि। ज्ये द्धि स्वमायारचिताना स्वरूपमाद--मङ्यङ्गदादिभपान् 

चतु्ुजयुज सजटाग्बुदामानिति। मकुटाङ्गदादिमृपान्. किरीटकटककेयुराङ्गद 

श्रीक्सदौष्ठुमवनभालादिमूपित्विमरहान् ) चतुदधनयुज शङ्ुवक्रगदापद्मरोम 

मानचतुशुजान् 1 सजलामबुदामान् सजरजर्धरच्छवीन्। णव ॒पदरदनि हतु 
माह--दरुिणे विवेकमद्े इति! इदिगे बरह्मणि । विवेकेमदणे पते वत्स 

पाला सत्या, एते भायामया इति विषिच्य ज्ञातुमसमंथं सतिं। विवेक 

मसणतवे हेठमाह--नवरपुरातनवत्सपलन् दृ्षट् विम इति) मवपुरातन 

वत्सपाठाम् नवान् नूतनान्. मायामयान् पुरातनान् प्राक्तनान् आसना तिरो 

हिताद् दप्छपरयान् वत्छाश्च प्रालाश्च) इष्ट दीक्ष्य दिदे विषेण मूढे 

स्वे ॥ 

पुनरपि व्रह्मणे ददीताना मायामयाना वत्सतसार्कानेमिव स्वरूममाद-- 

परतयेकमे फभलापररिदि।रिताद्गान, 
भोमीन्द्रमोगश्यनान् मयनामिगमान् 1 

ठीानिमीलिच्यः सनकादियोगि 
व्यासेवितान् कमरुभूभयतो ददं 1८1 

प्रत्येफमेवेति 1 कमडम् मवत दद्धं । कमलमूर्सा | भवत 

विष्णूत्। दद्धं अपश्यत् । विप्णूला स्वरूपमाह मतयेकमेव कमलपरि 
सारिताङ्गान् भोगीन्द्रमोगशयनान् नयनाभिरामान् उीखानिमील्तिदश सनकादि 

योगिव्यततिवितानिति। प्रत्येकमेकैक्श । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदे । कमल 

परिलाञ्तिद्गान् कमरया ख्क््या परिलल्तानि परति सवाहनादिना 

रालितानि अङ्कान्यवयवा येषा तान्] मेगीन््रमोगद्यनान् रोपर 
साथिन- नयनाभिरामान् नेत्रभिरामतनुयुवीन् { डीलानिमरीरितदश रीर्या 
धद्गीहतयोगनिद्रान् ) सनकादियोगित्यासेवितान् सनकाहिमि सनकसना 
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तनसनकुमारसनन्दशरीनारदप्रमरतिभिरयोगिमिर्वयतवितान् विरेपेणासमन्तात् सेवि 

ताय) प्रसेकमेवेति सर्वत सम्बध्यते ॥ 

अथ व्रह्मा भगवन्मायया मोहमुपगत्त इव्याह-- “ 

नारायणाटृतिमसंख्यतमां निरीक्ष्य 
स्त्र सेवकमपि समवेक्य॒धाता। 

मायानिमप्रह्दयो षियुमोह याव- 

देको बभूविथ तदा कबराधेपाणिः ॥ ९॥ 

नारयणाकतिभिहि !॥ लं तावत् एकः कवलर्भपणिः वमूव्रिथ। 
चे श्रीवार्ष्णः। तावत् तदानीम्। एकः बहूनि सूपाण्युपसंद्यैकरूपः । 
कवटयर्थपानि, कवलापै आसा पाणौ यस्य॒ तथाविधः सन् पूर वत्सा 
न्वेषणाय प्रवृतस्य वारुगोपारस्य कवलार्भपणि, स्वरूपं धृतवानिर्यथैः । तवस 

दार्थमाह-- यावत् धात मायानिममहदय. विमोह इति । यावत् यद} 

धत ब्रहम | मावानिमसहृदयः मायया निभं मूं हृदयं मनो यस्य स. । 

विशुमोह विरेपेण समोह अचेतनपायोऽभूत्। मायानिमम्रहदयतायां देतुमाह-- 

असंख्यतमां नारायणाङृति सर्वत्र सेवकं स्वम् अपि अवेक्ष्य इति । असंख्य 
समाम् असरंस्येयाम्) नारायणङ्कतिं नारायणस्य विष्णोः अषि स्वरूपम् | 

सर्वव सर्वेपां नारयणानां सत्रिपौ} सेवकं सेवां इर्वाणम् । स्वम् जसा 

मम् अपिः समुचये! अवेक्ष्य दृष ॥ 

एवं ब्रह्मणो मदमपक्क्य भगवान् श्रीबारछरप्णो वत्सवतसपगणैः सह 

स्वनिलयं प्रपिव्याद-- 

नहयन्मदे तदु विश्पतिं जुस्तं 
नता च नूतवत्ि घातरि धाम् यति) 

पोतैः समं रघुदितैः श्रवन् निकेतं 
यतारयापिप विभो पसिपादि रोगात् {१० 
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 जव्यन्मद् इति ॥ हे बाताल्यायिप विभो तदनु धातरि नद्यन्मदे विध 

पतित्वा सुहु नता नूतवति धाम याते च ्हुदितै पोनै सम निरेत प्रवि 

शन् ल रागान् परपिहि। वातार्याधिप भीगुस्वायुधुरनाय । पिमो 

शक्ति्म्प्न । तदनु तदनन्तरम्! धातरि ब्रह्मणि । नद्यन्मदे निन 

गै} विध्पमिं जगदरक्षरम् । अनेन नम्यना स्तुता च दिता। 
त्वा शीगारष्ष्णम्। सुहु पुन पुन | नव्या प्रणम्य | नृतवति स्तुत 

वति} धाम सललोकम्) यति गते च सति। चकार समुचये । 
रुदिते वत्सना दर्ीनात् प्ररयेण मुदिते चै पति गोपशचिद्मि 1 

सम सट्। निकनम् आप्मनो मन्दिरम्। प्रविशन् प्राप्त । त्व श्रीगाट 

छप्ण । रागात् वादय दाभ्यन्तराचचामयौषात्। पतिाहि, मामनन्यशएण 

वायम्येवय्थ ॥ 

इति प्रह्यहदपापहारकणन भेगव-मायया ब्रह्णो मोहव्णंन च 

द्विपत्नाहत्तमदरार्म् ॥ 

विपनवाणनमदधमम् ॥ 

जय भगवना गागण्पारन वर्भपितुमुपक्रमते-- 

अतीत्य व्रान्य जगता पतेत 

मुपेय पागण्डपो मनोताम् । 
उपष्य वत्मायनमुन्मयैन 

भ्ायर्नथा मोगणपाटनायाम् ॥ १॥ 

अनीन्ेति ॥ टे तमना फेल व तानम् उपप गामणकाटनाय 

प्रायर्मधा 1 त्गना पते नगद्रवक्| स्व शरीरत | येमा चप्मानु 

पान्नम् । उपद्य प्या गागणपार्नावा गागणन्य धेकुगणम्य पार 
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नायां रक्षणे । प्रावर्तथाः प्रचोऽम् । ननु किमभ्रै गोगणपाश्ने प्रकृतः 

अभूदिति चेतराह--उस्सवेन इति! गोर्षगकौतुकेनेवर्थं ! मगवत शरी 

छृप्णस्य धेनुगणपाटनानुरूपं वयो दरीयति--बस्यम् अतीत्य मनोजं पौगण्ड 

वयः उपेत्य इति] बाल्यम् जं वर्षश्चकं कोमारसेजितम्। अती्य 

अविक्रम्य । मनो मनोहरम्! शगण्डवयः दवितीयं वर्थपश्चकम् । उपेत्य 

प्रप्य । यदुक्तम्-- कौमारं प्माब्दान्तं पौगण्डे दशमावपि । कैमोरमा 

पश्चददायौवनं तु ततः परम् ॥ इति॥ 

युक्तरूपमेतत् भगवतः श्रीकृप्णस्येव्याद-- ष 

उपक्रमस्यालुगुणैव सेयं 
मरुपुराधीश्च तव प्रषृत्तिः। 

गोत्रापरिाणङृतेऽवतीर्ण- 
स्तदेव देवारभयास्तदा यत् ॥ २॥ 

उप्रमस्पेति ॥ टे मरुदपुराधीरा सा इयं तव शरत्ति. उपक्रमस्य 
अनुगुणा एव । मरुत्पुराधीश श्रीगुस्वायुपुरनाथ । सा इयं प्रततिः गोगणपायनरूपा। 

उपक्रम्य आरम्मम्य अनुगुणा अनुरखपा । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदाय । ततद 

माह-हे देव गोत्तपरित्ताणछते अपरतीर्भं चं तद्रा तत् एव जारमथा" यत् इति। 

देव प्रकारामान । गोतापसििणक्टने गोत्राया मूम्धा पर्तिणङ्तै परिरक्षणाय। 
अवतीर्णः गृहीतमनुप्यगप््रह. । खं भगवान् श्रीहरि. । तदा पौगण्डदधायाम् 

तत् एव गेत्रापरिरकषणं गोश्षणमेव । ज्मया प्रारज्यवानमीनि यत् , सेवं 

भ्ररतिरिति सम्बन्य । गोतताराब्दस्य प्रथिवीधेनुगणाभयवाचकतयाऽत्र तयो 

रेमेदराध्ययसाय. ॥ 
1 

अथ परेनुकायुश्वधोपकमं परम्नौनि-- 

कदापि रामेण मम वनान्ते 
यनभियं वीक्ष्य चरन् युगेन । 
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श्रीदामनाश्नः सखरलस्य वाचा 

मोदादगा ेलुककाननं लम् 
॥३॥ 

8; 

कदाषीति 1 कदापि वनान्ते रामेण समं वनधिवं वीक्ष्य मुखेन 

चरन् ल श्रीदामनान्नः स्वसखत्य वाचा मोदात् धेनुकक्ाननम् अगाः | 

कदापि कदाचन । वनान्ते वनमध्ये | रमेण श्रीबमदरेण 1 समं स । 

वनश्रियम् अरण्यदोमाम्। वीक्ष्य च्छा । सुतेन स्वैरं चरन पर्टन्। 

खं श्रीकृष्ण. | श्रीदाभन्च श्रीदामामिधानस्य । स्वस्य सखा स्वसखः 

त्य । वाचा गिरा मोदात् हर्पात्। धेनुककाननं येनुकष्य तत्नाप्नः 

अघुरस्य कानन वनम् 1 अगाः गतवानसि ॥ 

येनुकापतनदेतुमाह-- 
~ 

उचारतारीनिवै सदुक्त्या 

बलेन भूतेऽ्य रेन दो्म्याम् । 

मृदुः खस्थाम्पपतद् पुरस्तात् 

फलोत्कसे धेुकदानयोपि ॥ ४॥ 

उत्तकलिति ॥ अथ लटुवस्या वरेन दोर््यम् उतारतारीनिवहे 

बेन घते शृदुः खरः च फरोक्करः येनुकदानव, अपि पुरस्तात् अभ्यप 

ठत्। अथ येनुककाननमापयनन्तरम्।  लदुकतवा तव शीकृष्णस्योत्या 

वचनेन 1 येन भ्रीवरम्द्रेण । दोर्यी कराभ्याम् | उत्ताखताटीनिवदे 

उत्तारानामुत्रतानां ताीनां तासवृक्षाणां निवहे समृहे । बलेन शक्तया । धूते" 

कम्पिते सति। मृदु" परिणत. । खरः अपरित.] चकारः समुचये । फले 

स्कारः फरसमहः । धेनुकदानवः येनुकासुरः । अपिः समुचये । परस्तात् 

पुरः 1 अभ्यपतत् पपात् । अयमर्भः - वरमद्रेण शकट्या भूलनात् पक्वानि 

जवानि च पत्मनि तारणं परितः पेतुः, करपतनमाकर्य कुपिते 

येनुकाघुते, रासमाृतिभूलवा शरृष्णश्रीवरमद्रयोः पुरस्तादपपातं चेति ॥ 
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धेनुकायुरवधमादह-- 

सथु्यतये पुकपाटनेऽ 
कथं वधं धैनुक इव ] 

इतीव मत्वा परुवमग्रनेन 

सुरीषयोद्धारमजीषनस्त्वम् ॥५॥ 

, स॒शु्यत इति ॥ त्वम् अग्रजेन तं सुरीषयोद्धारम् जजीषनः। त्वं श्री 
छृष्णः प्रयोजकः । अग्रजेन ग्येषठेन वर्मद्रेण प्रयोज्येन । तम् आप 

तन्तम्। सुरययोद्धारं पेनुकारुयमघुरम् ! भत ॒सुरौषयोद्धारमिदुक्तया 

देवानामपि दुर्जयल्वं॑तस्य ध्वन्यते । अजीषनः धातितवानसि । बरमद्रेण 
धेनुकायुर्यातने हैतुमुमक्षते--इति मतवा इवेति । इति एवम् | मला 

निधित्य। इवेति सम्भावनायाम् | मननपरकारमाह--मदम् अय वेनुं 

वधं कथं दुवे शरुवमिति । अद्य अधुना। धैनुक पेनुकाठुरसम्बन्धिनम् । वधं 
निग्रहम् । कथं के ग करोीवर्थः। शुषे निशितम् । ननु का कतिः 
पेनुकवे इव्याशक्षायामाह--पैनुकपारने समुयतः इति । पैनुकपाटने धैनुकस्य 
येनुसम्हस्य पालने रक्षणे । सथुयतः सम्युचतः उदुक्तः । पैनुकपालमो शुक्तस्य 

सतो पैनुकवधस्यायुक्तत्वादिति मावः। अत्र धेनुसमूहपेनुकासुरसम्बन्धिनोः शेष 

मिपिकामेदाध्यवसायः ॥ 

अथ धेनुकयुरमत्यानामपि संटारमाद-- 

तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वे- 
मोपागतानग्रनसंयुतस्तवम् । 

जम्बूफलानीव वद् निरास्य- 
स्तेषु येरन् भगवन् निरस्यः ॥ & ॥ 

तदीयभृत्यानिति ॥ दै भगवन्. चम् अग्रजसंयुतः तदवीवमृपयान् भपि 
निर्यः खेरन् अम्यत्यनि दव तलि निरास्थः। भगवन् पेशर्ीदिसम्पतन 

7 50 



३९४ नायायणीयम् [स्कन्ध १० 

ख श्रीढृष्ण 1 जग्रजसयुत॒ अम्रनेन उ्येठेन बरमेद्रेण सयुत युक्त । तदीय 

भृत्यान् तदीयान् येनुकासुरसम्बन्धिनो भृत्यान् । अपि समुचये । निरस्य 

निर्गता आस्था बटिन इमे इति गणना यस्मात् स । खेटन् रीयेस्य्थं । 

जम्बूफरामि ऊम्बषस्य पक्वफटानि । उपमयाऽतरानायासो ध्वन्यते । वलिमु 

तारकृषु । निराम् निरसन इतवानसि । वरात् क्षिप्त्वा जघन्धेस्यथ । 

धेनुकमूर्याना स्वरूपमाह--तदा जम्बुकतवेन उपागतानिति। तदा निहते धेनुके । 

जम्पुकलेन स्गाररूप धृता । उपागतान् स्वम्वामिनिग्रहकोपेन जिषासया हन्त॒ 

भगवप्समीपमागतान् ॥ 

अथ मगवान् बहन् जम्बुकानवधीदिलाट्-- 

पिनिष्तति खस्यथ जम्बुकौष सनामक्त्यादरस्णस्तदानीम् । 

भयाङुलो जम्बुरनामधेय श्ुतिप्रसिद्् व्यधितेति मन्ये ॥ ७ ॥ 

विनितरदीति॥ अथ त्वयि जम्बुदौध विनिभ्नति वरण सनामकलात् 

मयायुट तदानीं जम्बुकनामयेयम् श्रुतिप्रसिद्धं व्यधित इति मन्ये। अथ 

अनन्तरम् । तवि श्रीकृष्णे । नम्बुदौष जम्बुकाना सृगारानामोष समृहम् । 

बिनि्रति मारयति सति । वरण प्रचेता ¡ सनामकल्वात् स्वस्यापि जम्बुक 

नामकलात्। मयाडुट भयातरान्त 1 जम्बुका्यान् मारयत्नय॒हरिमामपि 

कदाचिजम्बुकाख्य हनिप्यतीति विचिन्त्येति भाव । तदानी तम्मितपसरे । 

जम्बुकनामपेय स्वस्य नम्बुक इति नाम] भ्रतिप्रसिद्ध वेदममिद्धम् । श्यपित 

हतवान् । तथा च स्वम्य जम्बुकपदरवाच्यताया श्रुतिपरसनिद्धव्वऽपि सोकपसिद्धय 

भावान मा हनिःयतीति मतेति माब 1 इति अनेन प्रकरेण । मन्ये त्क 

यामि । अन्यथा रोकेऽपि वरणम्य नम्बुक इतति व्यवहार स्यादि्याश्चय 1 प्यपि 

तेति वा पाठ 1 श्रुनिप्रसिद्ध स्वम्य नामघेयमाच्छादितवानित्यथं 1 इति केचित् ॥ 

जथ भगवान्तारषसनि युत्त वानिव्याह-- 

तारताम्स्य एल शरारे मजातमयेवि सुतैतस्तम् । 
सत्य ए जातमिहेति दाष पाठः सम तारफलान्ययुद्क्था; ॥ ८ ॥ 
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तवेति ॥ टे भुरारे भय तव अवतारस्य फटं सज्ञत्तमु इति पुरैः तृत 
त्वम् दृद फठं जातं ` सप्यमिति दासी बटेः समं तार्फयानि अमुद्वथाः | 

मुररि सुरमदन ¡ अय अधुन।। अवतारस्य श्रीकृव्णापतारस्य । फटं धेनुकवधद्पम्। 

सञ्जातं सम्मूतम्। इति जनेन प्रकारेण । सुरैः देवैः। नुतः स्तुतः । तवं श्रीङृप्णः। 
इह अत्र बने । फठं ताटफरम् । जातं सज्ञातम् । इति इटयुग्ला । दासी 

हसन् | बह्िः गोपवहिः। समं सह । ताटफलनि तारृक्षाणां फलानि । 
जमुद्क्थाः युक्तवानसि ॥ 

अथ मगवान् वजमगादिसयाद-- ॥ 

सथुद्रवशन्ति बृहन्ति तानि 

फलानि मेदोभरभरन्ति युक्ता । 
ठै दैवं करौधं 

वहद्धिरागाः खलु बाठकैस्लम् ॥ ९ ॥ 

मधुद्रवसुन्तीति॥ त्वे मधुदरवद्वन्ति बृहन्ति मेदोभरथृन्ति तानि 

फटानि युक्ा कृतैः दपै" कटीयं वहद्विः च वालकः भवनम् आगा; खल । 
स्वं श्रीरृप्णः। मधुद्रवसुन्ति मुद्र सवतः एभ्य इति त्थाविधानि। 

बृहन्ति प्रधूनि। मेदोमरमृन्ति अन्त.सारवन्ति। तानि फन्यानि तार 

फलानि। युपला भक्षिला । व्तैः अत एव स्पैशद्छनैः । करीषे 
्कन्धोपनेयं फरुसच्चयम् । वदद्धिः स्फन्धेनोद्वहद्धिः। बन्धुभ्यो दातुमिति 

भावः। चकारः समुचये । वारः गोपधियुभिः । सदेति ओेषः। मयनं 
गृहम्। आगाः गतवनिमि ॥ 

धेनुकवेन प्रदा जना मपि मगवन्तं नुनुयुरियाद-- 

हते दते येक हत्युपेत्य - 
फरान्यदद्िरमधुराणि रोकः । 

जयेति ओवेति रतो पिमो चं 

मरन्पुरधीशर पादि योगान् ॥ १० ॥ 
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हृत इति 1 दे भरुसुराधीशवर विभो खोकैः इति नुतः लं रेगाद् 

पाहि] मरुलुराधीशवर श्रयुस्वायुपुरनाथ । विभो शक्तितम्पन्न । ठीके: जनैः । 

इति शवम्1 नुतः स्तुतः। लं श्रीप्णः रोगात् गाद्यादाम्यन्तराच 

आमयौघात्। पादि मामनन्यशरणं त्रायस्व 1 स्तुतिप्रकारमाह--जय इति जीव 

इति। स्तुतिदेतुमाह-- येनुकः हत. हतः इति उपे मधुराणि फलानि 

अदद्धिः इति । येनुकः येनुकासु?.। हतः व्यापादितः। ह्पातिरेकात् द्विरक्तिः। 

इति दृ्युकया। उपेरय प्राप्य । अर्थौत् ेनुकबनम् ] फलानि तालफलानि । 

अद्भिः) भक्षद्भिः। मधुरि ताटफलानि भक्षयित्वा भ्मदितैरितयथः ॥ 

इति घेनुकासुरवधवर्णने 

चिषन्ाश्त्तमदशकम् ॥ 

चतुःपन्वारत्तमदशकम् । 

अथ ददाकनयेण कासियमर्दृनं वर्ण॑यति-- 

सखत्सेबोत्कः सौमरसि्निम पृ 
कारिन्यन्तादशान्दं तपस्यन् । 

भीनवराने स्नेहवान् मोगरोले 
तायं साक्षादकषताप्रे कदाचित् ॥ १॥ 

स्त्सेबोत्क ति ॥ १४ त्व्सेवोत्कः कालिन्धन्तः द्वादशान्दं तपस्यन् 

भोगलोले मीनव्राते स्नेहवान् सौभरिः नाम कदाचित् तक्ष अने साक्षात् 

र्षत । पू पुरा । लत्सेवोत्कः वत्तेवायासुत्कः उन्मनाः । कारिन्धन्तः 

छारिन्याः अभ्यन्तरे जले 1 द्ादशान्द द्वादशवर्षाणि । अव्यन्तसंयोग द्वितीया 1 

तपस्यन् तपश्वरन् 1 भोगङेलि इतरेतरसेदसुखपरे । मरीननाते मत्यसश्चये । 
केहवान् जेदोऽस्यास्तीति तथा 1 विदोपणमिदसुत्तरशछषेकामिभायम्। नममेति 

४, 
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प्रसिद्धौ | इनिरिति रोषः तक्ष्य गरुडम् ।' उपर पुरस्तात् । साक्षात् पलक्षतः । 
क्षत च्टवान् ॥ 

सुनिरगरुडं शशपेत्याह-- 

सवद्ाहं तं सक्षपं चशषसे 

मीने कश्चित रक्षयम् स; । 
तप्रथिते शप्तवासत्र चेचचं 

जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता ॥ २॥ 

सद्वारमिति 1 सः चदं वृक्षं शसवनि ( सः सौमरिः । वदं 
तव वाहनम् । वृकषत्ु॑गरुडम्। शप्तवान् शक्षाप । शापरैतुमाह-- चिते तपतः 

इति। चित्ते मनसि । तपत जातसन्ताप-। तापरेतुमाट्-- सद्धं कशचित् मीनं 
जक्षतं रक्षयन्निति । सञ्ुथं श्षुधापरिगतम् । अत एव मीनं मर्यम् । जक्षतं 
भक्षयन्तम् । अस्य वृक्षसनुमितयनेन सम्बन्ध. । रक्षयन् पयन् भीनेषु सेहपरवशत 

येति भवः। शापप्रकारमाह --त्वम् जत्र भन्तून् भोक्ता चेत् ओवितं च 
अपि मोक्ता इति। अत्न कारिन्ाम् । जन्तून् प्राणिन । भोक्ता भक्षयिप्यसि 

चेत् तर्हिं । जीविनं मोक्ता मरिप्यसि ] चापीति समुचये ॥ 

कालियस्य यमुनानकम्देशकारणं दर्दयति-- 

तस्मिन् काले कार्यः ्वेरदर्पात् 
सर्पारातेः करिपतं भागमश्नय् । 

तेन कोधाचत्पदाम्भोजभाजा 
पक्षकिप्घस्तद्दुरपं पयोऽगात् ॥३॥ 

तसिन्निति ॥ तसिन् कटे काल्यः व्दाम्भोनभाजा पृकषशि्ः 

सदूदुराषै प्यः अयात् { तसिन्. कलि ! सौभर गत्डं शशाप, तदैव्यथैः } 
फाङ्यि. तन्नामा छृष्णसर्षराट् । स्यदाम्मोजमाजा तव श्रीदरेः पदाम्भोजं 

पादपद्कजं भजतीति तथाविधेन । गरुडनेति यादत् गस्ेनेतयश्य स्याने एव 
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सुक्या कारियस्याधप्योऽयं वैनतेय इति ध्यन्यते । षषकषिः पदे ताइयिला 

विवदीकृतः। तदुदुरापं तेन वैनतेयेन दुरापं दुप्माप् । पयः कारिन्दीहदम्। 

विदोपणेनात्र काटियप्य निर्भयनिवासो चोव्यते । अगात् रपि । प्पषेपकरारण 

माह--वेरदर्पत् सरपारातिः कलितं मागम् अन् तेन क्रोधाद्िति। वेट 

दर्पात् विषवीयमदात्। स्पारतिः गद्दस्य । अनेन त्रैरकारणं द््धितम् । 

संपैरासरकणाथ कल्पितम् । मागं बरिम् । अश्नन् भुञ्चानः। एतत् कारिय 

विरोषणम् । तेन स्वभागापदरणेन । क्रोधादमर्पत्॥ 

कारि यमुनायां वर्तमाने जातां तत्रत्यानां पीडमाद--- 

सोरे तस्मिन् छरजानीरगसे 
तीरे वृक्षा विक्षताः क्षवेररेगान् 1 

पशिव्राताः पेतुरम्रे पतन्तः 

कार्ष्य खन्मनस्तेन जातम् ॥ ४॥ 

घोर इति। धरे तम्मिन्. सूरजानीरवति श्वेख्वेगात् तीरे वृक्षाः 

विक्षताः धेर कूरकर्मणि । तम्मिन् कालिये । सूरजानीएवासे कारिन्दीनट 
निवासिनि सति। क्वेलवेगात् विपतेगात्। तीरे तीरस्थिताः ॥ 

वृक्षाः तरवः। विक्षताः गरदयग्िञ्वादवरीदतया नटः] न केवरं तीर 

यातिनाम् , किन्तूपस्विराणामपि विपततिस्सममूदिव्याह--अग्रे पतन्तः पक्षि 

व्राता. पेतुः इति ! यप्रे नमसि। पतन्तः डथमानाः। पक्षिवरातताः पक्षि 

सह्वाः ! पेतु" क््वेखाभिञवाखवलीदतया पतिता बमूवुः | मगवत्तः कायिय 

मर्दनोयमे देवुमुपक्षिपति--तेन खन्मनः कार्या जातमिति। तेन प्राणि 

पीडादर्शनेन । त्वन्मनः तव श्रीरप्णप्य मनः। 
जातं समभूत् ॥ 

मगवतः कारियमर्दनोपक्रममाह-- 

काले तसिमिन्ेकदा सीरपाणि 
छक्त्या यति यानं ाननान्तम् । 

कारुण्यद्वै दयाम् । 
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तय्ुदामग्रीष्ममीप्मोष्मतप्त 
, भोमोपाला व्यापिबन् ध्वेटतोयम् , ॥ ५॥ 

कार इति 1 लयि त्तिन् कले एकदा सीरपाणिं सुप्रला यामुनं 
काननान्तं याते गोगोपाराः उदामग्रीप्मभीप्मोप्मतप्ता; क्षवेरतोयं व्यापिबन् । 

खयि श्री्ृष्णे | तसन् काले तस्मिन्नवसरे। एकदा कदाचित् । सीर 

पार्णिं बल्मद्रम्। सुक्ला विहाय। यामुनं यमुनासम्बन्धि | काननान्तं 

वनमध्यम् । याते गते सति गावश्च गोपारश् गोगोपाखाः। उदम ` 

ओप्ममीष्मोष्मतप्ताः उद्ामग्ीप्मस्य तीत्रपर्मकारुस्य भीप्मोप्मणा दुस्सदेन 

तापेन तक्ताः । अत एव क्षवेरतोयं कारियविषदूपितं कािन्दीनरम् ! 

म्थापिनन् पपुः ॥ 

भगवान् विषतौयपानेन गतजीवितान् गोगोपालनि जीवयामसि्याह-- 

नर्यजीवान् विच्युतान् कमात तान् 
विश्वान् पश्यज्च्युतस्त्वं दयाद्र, । 

प्राप्योषान्तं जीवयामासिथ द्रा 

पीयुषाम्मोवर्पिभिः श्रीकटा्ैः ॥ ६ ॥ 

नशयजीवानिति ॥ अच्युतः लं दय्रः विशन् तान् प्र्यन् 
द्राक् उपान्तं भाष्य श्रीकरक्षिः जीवयामातिथ। अच्युतः च्युतिरदहितः । 

खं श्रीकृष्णः । दयाद्रः दयया द्रः विंरीनृदयः। विधान् समस्तान् । 
तान् मोगोपाखन् 1 पयन् विरोकयन्। द्वार् क्षटिति! उपान्तं समी 

पम्। प्राप्य गला] श्रीकटक्षिः। श्रीमद्धिः कटाक्षैः । जीवयामासिथ जनी 
वयः] कटाक्षाणां जीवनसाम््यै दरयति--पीयूयाम्मोवर्पिमिः इति । ` पीवू 

प्म्मः पीयूषद्रवं वषन्तीति तथापः । भगवतो दयर्रताहेतुमाद--नंदयनीवा 
मातरे विच्युतानिति। नदय्जीवान् जआसन्नमरृणान्। अत एव क्ष्मातले 

भूतके ! विच्युतान् पतितान्! अनयोर्विरोषणयो; तान् इत्यत्र सम्बन्धः ॥ 



१ 

४०० नारायणीयम् +[स्कन्य-१० 

गवकाक्षागृत्पीन गोपानां हरषात्रिकः सममूर्दिवयाह-- 

पि कि जातो हपवपातिरेकः 
सुबद्धिष्विद्युत्थिता मोपसद्चाः 

रष्टूतरे लां त्वक्ृतं तद्विदन्त- 
स्तवामारिङ्गत् द्ध्नानाप्रमवाः ॥७॥ 

ववि किमिति॥ गोपसद्वा इति उत्थिताः अ लां रषत् 

तकत विदन्तः खां आरिद्गन् । गोपसद्वाः गोपानां स्वाः समूहाः । 

इति एवं दिचिन्यय । उत्थिताः स्वप्रादियेव्य्थः] छ्रे पुरस्तात् । लां 
श्ीकृष्णम्। दष्ट दशय ! तत् क्वेरतोयाद्रक्षणम् । त्वकृत त्वया श्र्ृपणेन 
छतम् ! विदन्तः निधिन्वाना.। लां श्रीकष्णम्। ननु कथमेतत् मग 

चता श्रतमिरयवागच्छन्निति चेरताह -- रनानाप्रमावाः इति! दृष्टा नानाविधाः 

प्रभावाः अघासुरवधादयो येप्ते। इतिशन्दस्यार्भमाद--सव्िषु दैवीति 
शेक. जातः फ किंमिति। सवषु सर्वषु अङ्गेषु अवयवेषु । हरषवपौतिरेकः 

हर्व्प्य प्रमोदपीयुपवर्म्य अतिरेकः अतिशयः} कि किमिदम्]. जिन्न 
सायां कशब्द. । द्विरुक्ति. सम्भ्रमात् ॥ 

एवं गायोऽप्यस्यप्र प्रमुदिता बमूनुरित्याह--- 

गावश् रन्जीवाः षणेन 
फीतानन्दास्त्वां च य््ट्/ पुरस्तात् । 

द्रागायुः मवेतो दपबाध्यं 
व्यशवन्त्यो मन्दशु्निनादाः 1 ८॥ 

गात्र इति ॥ प्ं गादः च क्षणेन रव्यजीवाः पुरस्तात् सां 

स्फीतानन्दाः च द्थाप्यं व्य्ुठन्य्यः मन्द् उयन्निनादाः सर्वतः द्वाद 
आचद्ुः । एवम्, उक्तरीत्या { चकारः समुचये । क्षणेन क्षटिति । रज्य 
अवः भासासकः) पुरस्वाव् पुर} व्वा श्रीश्ष्णम् । दृष्ट्रा अभिवीक्ष्य 
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जत एव स्फीतानन्दा. स्फीतः परद्धः आनन्दो यातत: ता.। पू कट 
्षगरतपातेन सञ्ञतानन्दाः प्रश्वात् पुरस्तात् मगवदरनेन परवद्धानन्दाश्च सत्य 

इत्यै"! चकारः समुचये । हेषवाप्पं प्रमोदाश्र । व्याुचचन्यः पातयन्तयः । 
उद्त्निनादा उन् उद्रच्छन् निनादः शब्दो याभ्यताः । सर्वतः सर्वत 
भगवतः परित् इत्यथः 1 द्राक् श्चरिति। आवत्रुः पचित्रः। स्वामिव्यस्य 

अत्तापि सम्बन्धः ॥ 

अआनन्दम्नानां गोपानामुक्तिपकारमाद-- 

रोमा्ोऽये सवतो नः शरीरे 
भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्छा । 

आधर्योऽयं श्वेरुपेगो अन्दे 
युक्तो गोररनन्दितो वन्दितोऽभूः -॥ ९॥ 

गेमाश्च इति ॥ सवं गोपैः इति उक्तः नन्दितः वन्दितः जूः 
स्वं श्रीकृप्ण,। इति अनेन प्रकरिण । उक्त कथितः। नन्दितः अनु 

मोदित | वस्दिति नतश्च। उक्तिभरररमाह- टे सुकुन्द अयं क्षवेरवेगः 
जश्वये इति। सुन्द श्रीकृष्ण ¡ अयम् अस्मामिरनुमूयमानः | क्षवेल 

चेग. विपरेग.। आश्चर्यः विस्मयः} अन्थतरैवपदर्शन।दिति भाव. ¡ दिस्मय 

कारणं द्च॑यति- न. शरीरे सर्वतः अयं रोमाश्च. | अन्तः भूयसी काचित् 

आनन्दमू्यी इति । नः अस्माकम् । शरीरे देदे। स्वेतः सरवेत! रोमाचः 
रोमहर्षणम् । अन्तः हदये । मूयपती महती । काचिद् अनिर्वचनीया । 
आनन्दम अनन्दजनिता मू मोदः } अस्तीति शेष.। विषवेगे यञ्च 

नानां दृश्यते, तद्धिपरीतमिह सञ्चतमिति विस्मयः ॥ 

जथ प्रार्भमते-- 

एवं भक्तान् युक्तजीवानपि तं 

युग्धापाद्धैरस्तरेगांस्तनोपि 1 - 
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ताद््मृतस्फीतकाङण्यभृमा 
रोगात् पाया वायुगेदाधिपास ॥ १०॥ 

एवमिति ॥ दे वायुगेहाधिवास स्व मुक्तजीवान् अपरि मक्तान् 

एव मुगधाप्गिे अस्तरोगान् तनोपि ताद्मूतम्फीतकारण्यमूमा त्र रोगात् 

पाया । वाुगेहायिवास्र गुर्वायुपुरवातिन् । ल शीडष्ण । मुक्तजीव् 
मृतान्। अपििरये । ष्व यथा गोमोषारन्. , तेव्य्थ । सुग्पापद्गै सुग 
सुन्दर अपाङ्गे कटाक्षपति । अम्तरगान् निरामयान् । तनोषि करोषि । 

इदानीमपीति श्टा॒दर्धितम्। तारम्भूतस्फीतकारण्यमूमा तारग्मूत॒ तथा 

विध स्फीत प्रवृद्ध यत् कार्म्य कर्णा तस्य भूमा अतिशयो यस्य । 

त्व श्रप्ण । रोगात् बादयादाभ्यन्तराचामयोघात्] पाया मामनन्यशरण 
तायम्बेत्र्भं ॥ 

दति कारियमर्दने विपजटेन शतानां गोगोपानामुञजीवनव्नं 

चतुष्पशछाशत्तमद्राकम् ॥ 

पप्वाशत्तमदशकम् । 

अथ कारिन्दीजले दूरत उयतितुं तप्मौकर्योय भगवान्, कयपि दृ 
मारोदु प्राक्रमतेत्याद-- 

अथ वारिणि घोस्तर फणिन 
प्रतिवारपितु करततधीरभेगवन्। 

द्ुतमारिथि तीरगनीपतरु 
वरिषमारतशोषितिप्ण॑चयम् ॥१॥ 

अथेति ॥ दे भगवन् जथ ल दत तीरगनीपतस्म् आरिथ । भगवन् 
रेव्दिसष्यतू ! अनेन सम्योधनेन श्ष्णस्य दिपापिवाधाचभावा ष्वन्यते } 
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अथ॒ गोगोपारधरदयुीवनानन्तरम्। लं॑श्रीह्णः] दतं क्षटिति) 
तीरगं यमुनापतीरस्यं नीप्रतरं कद्म्बदृकषम् ! आरिथ प्राप्तवानसि । भीपक्ष 

स्यापि विषामिपीडितत्वं दरीयनि--विषमारुतशोपितपर्णचयमिति। विष 
सम्पक्तो मारतः बातस्तेन शोषिताः पर्णानां पत्राणां चयाः समूहा यस्य तम्। 

ननु किमथ सगवान् नीपकरृकषमाससदित्याकाङ्क्षायामाह-- वारिणि षोरतरं 

फणिने प्रतिवारयितुं कृतधीः इति! वारिणि यमुनाजले] वर्तमानमिति 

शोषः। धोरतरम् अतीव भयानकम् । अनेन प्रतिवारणस्यावश््यकता ध्वन्यते । 

फणिने काश्यम् । प्रतिवारयित निवारयितुम्। यमुनोदकादन्यत प्रेषयितु 

मिद्य्थः। कृतधीः निश्चितमानसः सन्। कदम्बग्रक्षमारोढुमिति भावः ॥ 

भगवान् यमुनाजले पपतिव्याह-- 

अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं 
मपरपष्टवतुरयमनोक्षरुचा । 

हदवारिणि दृरतरं न्यपतः 
परिषूणितधोरतरङ्गगणे ॥ २॥ 

अधिरुद्ेति ॥ लं नवपलवतुल्यमनोज्नरचा पदाम्बुरुदेण तम् अधिरुद 
च परूणितथोरतरङ्गगणे हदबवारिणि दूरतरं न्यपतः । त्वं श्री्प्णः । नवषलव 

तुस्यमनोज्ञट्वा नवपलषः नूतनकिंसख्यं ततुल्येन मनो्गर्वा मनोज्ञा मनोहरा 

स्क शोभा य्य तेन] अनेन नीपतस््मगवयादस्परशत्यक्तविषवेगः सञ्जात 
पदश्च जात इत्यधःस्थितानां प्रतीतिर्योतयते । प्दाम्बुर्देण पदपङ्कजेन ¡ तं 

नीपतरम्। अविर आर्द्य । चकारः पूरवोक्तसमुचये । परिपूर्णितघोरतरङ्गगणे 

परिषूर्णिताः परितो पूणिताः चताः घोरास्तरङ्गाणां वीचीनां गणाः समूह्य 

यद्षिप्तपतिन् } हदवारिणि यमुनाहदे । दृरतरम् अतिदूरे । म्यपतः पतिताऽसि ॥ 

भगवतो भरिण यमुना अतीव जुम श्या 

- थुवनतरयभारभृतो भवतो 
गुस्भारत्िकम्पिषिजुम्मिजला । - 

॥ 
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परिभजयति स्म धसुद्शतक 

तटिनी श्चटिति स्फुटघोपवती ॥ ३ ॥ 

सुबनतयेति 11 तपिनी श्रित मवत गुरुमारविकश्यिविजृम्मिजरा कुट 

घोपवरी धनुद्धातक प्रिमजयति म्म | तटिनी यमुना | क्षटिति द्राक् । 

भवत शीद्ृष्णम्य } गुरमारपिकम्पिविनुम्भिजला गुरणा दुर्वहेण मारण परिक 

म्पि कम्पनी पिनृम्मि वर्षनरीक चज यम्यासा) स्फुटघोषवती छुट 

स्यष्टतयोचै शरयुमाणो धोष दब्दरोऽम्या अम्तीति तथाविधा धनुदृदतक धनु 

दयतममाण तीसदेदाम्। परिमज्यति स्म छावयामास । भगवतो मारापिवये 

हेतु --युवनलयभारभूत इति । मुबनतय जगल्रयमेव भारस्त बिभर्तीति तथा 

विधस्य } भगवत उक्षिम्थासिररोक्तयेति भाव ॥ 

जथ कारिया जलादुन्पमजेव्याट-- 

अथ दिक्षु पिदिक्षु परिशचुभित 
भ्रमितोद्रवारिनिनादमे । 

उदकादुदगादुर्गाधिपति 
स्त्यदृपान्तमशान्तर्पाऽन्धमना ॥ ४॥ 

अथेति ।॥ अथ उरगापिपति अद्ान्तस्पा नन्धमना उदकात् 

त्वहूपान्नम् उदगात् । अथ अनन्तरम् । उरगापिपति उरगाणां सर्पणा 

मयिपति कालिय । अशान्तस्पा अध्नान्तया प्रदृद्धया रपा कोपन । जध 

मना अन्ध विवेकशचल्य मना यम्य तादृश । उदकात् कारिन्दीजलात्। 

लदुषान्त तय श्रीरुप्णस्योपान्त समीपम्। उदगात् उन्मज्य प्राप। कोप 
देतुपाद--दविशु विदश्च परिषठुमितथ्रमितोद्रवारिनिनादभरे इति! दिषु प्राची 
्रुम्वामु चतख्ु । विदिक्षु दक्षिणपृवादिसक्ितेषु प्राच्यादीनामन्तरटेषु । 

परि्षमितम्रमितोदस्वारिनिनादमेर परिमित चस्नि ममित सज्ञाचावर्तम् उद 

रम् अभ्यन्तर यम्य तथाथ यद्वारि जर तम्य निनादमरै शन्द्दतुनि ॥ 

जनोदरादुन्नम फाटियमद्मक्षीन् भगवानिव्याद-- 
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फणमृङ्गतदस्रविनिस्सृम- 
ज्वरदप्निकणोग्रथिषाम्बुधरम्। क 

परतः फणिनं समरोकयथा 

बहुमृद्धिणमन्जनैलमित्र , ॥ ५॥ 

फणशद्धति )} वं परदः एणि्े समलोकयथाः। चं श्रीकृष्णः } 

पुरतः पुरस्तात्। फणिने काश्यम् । -समलोकयथाः दृष्टवानसि । कारि 

यश्य॒स्वर्ूपमाह--फणशङ्गसदसतविनिम्समरज्वरदमिकणोमरविषाय्वुधरमिति । 
फणशरङ्गाणां शङ्गतुस्यानां फणानां सदसाद्धिनिस्पमरं क्षरणशीरं ज्वरदमि 

कणवत् प्रञ्वलस्सुलिङ्गवत् उग्रं भीषणं विपाग्बु विषद्रवप्तस्य, धरतीति 

धरम् । जलतोपमामाद-बहु्द्गिणम् जज्जनदरम् इवे इति । बहनि शृङ्गाणि 

शिखराण्यस्य सन्तीति बहुश्धी तथाविधम् । अन्ननशेकम् अञ्जनपर्वतम् । 

अत॒ फणामण्डलानां शिखराणां च॒ विग्वप्रतिविग्वमावेन साधारणधर्म । 
फणिनो महाकायलं कृप्णवर्णलच्चात्तोपमया प्रतीयते ॥ 

सगवेन्तं दृष्टवतः ऊारियिस्याविमृदयकारितां दथैयति-- 

उवरदक्िपरिक्षरदुगरप्िप- 
श्वमनोप्ममरः स मडयुजगः। 

परिदश्य भत्रन्तमनन्तब्ररं 

समवेष्टयदस्फुटवेष्टमहो ६ ॥ 

उ्यल्दक्षीति ॥ ज्वल्दक्षिषसकिरदुषिषतनोप्यः सः गह्िनगः 

जनन्तत्रलं भवन्तं प्ररिदर्य अस्तुटचेष्ठं समवेषटयत् यहो ! जवलदक्षि जलती 

सक्षिणी नेत्रे यथा भव्ति तथा। परिक्षरदुविपश्वसनोप्ममरः परिक्षिन् 

विद्रमरः+ उमर भयानके यद्विषं त्रम्रहितो यः शवस्नस्तस्योप्मभरः उष्मणो 

रः, परिक्षरन् उग्विषश्चसनोप्ममरो यस्य सः! ` सः महारुजः कादयः 
` अनन्तरम् अप्रिमितराक्तिम्! अनेने दंशनादीनां निप्फरूतवं ध्वन्यते । भवन्तं 

शरीहृप्णम् । पर्दिदय परतः मर्म दष्टा] जक्ुटवेष्म् अस्ुटा अस्ष्ठ 
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चेष्ठा श्रीरृष्णम्य व्यापारो यप्तिन्. कर्मणि तथया मवति तथा। समेट 

यत् पू्येटयत्। अटो हत मूता फणिन इत्यथै ॥ 

अथ व्रनवासिनो यमुना प्रपुरियाद-- 

अगिलोस्य मवन्तमथाहरिने 
तदमामिनि बारर्पेदुगणे । 

वनगेदतकतेऽप्य निमित्तश्वत 
समुदीक्ष्य गता यष्ुना पुषा ॥ ७1 

अपरिरोक्येति ॥ अथ तटगामिनि यारक्पेनुगणे मव-तमू अ्रिरोक्य 
आकुक्ति पयुप यछा गता } अथ अनन्तरम् । तटगराप्िनि तीरम्धे। 

बारकयेनुगणे मोपारगोसद्वे। भवन्त श्रृप्णम्। अविरोक्रय अदृष्ट । जुस्ति 

पयोकुले सति । पशुपा गोपा मोप्यश्च। यमुना कारिम्दीम् । गत्ता प्रापु । 
मोपाना काटिन्दीप्रा्तौ हेतुमाह -- बगदवले भपरि अनिमिचश्षत सदीक्ष्य 
इति व्ररगेहतके पशुपवाटिकायाम्। अपिम्समुचये ! अनिमिघदातम् अनिमिषाना 

दरमिमिचाना शतम् ¦ समुदीक्ष्य षट । अनिभिचदरशनात् किमापनित दप्णम्येति 
वस्तमनस्त सर्वेऽपि यमुना भरादुरिवर्थ ॥ 

अथ भगवान्. सपैव घनमुनसुच्यो्यितोऽमूदिः्याद-- 

अखिच्षु गभो मवदीयद्या 
मयरलोक्य जिहासुपु जीवभरम् । 

फ़णिबन्धनमादय परिय जस 

दुदगम्यत हासजुषा भता 1८ ॥ 

अखिर्ष्विति | दे विमो भवता फणिव घन विमुच्य जव त् दास 

जुषा उदगम्यत । दिम शक्तिसम्पन्न । अनेन मगवत्त॒फणिष-धनविमोचने 

शक्तिद॑शिता । भवता श्री्ृप्णेन । जाय ज्ञटिति । फणिमधन सर््न्धनम् ] 
विमुच्य बान्माचविल्वा 1 जवात् सत्वरम् । हासजुषा आसुर हापनारय 
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मन्दहापिविफसन्मुखपङ्कजेन सता ¡ उदगम्यत उत्ितम्। भगवतो जवारदत्ाने 

देत॒माह--असिल्षु भवदीयदशामवरोक्य जीवमरं जिहासुपु शतति। असिकेषु सवषु 
गोगोपलेपु । भवदीयददां भवदीयां भवत्सम्बन्धिनीं दशचामवस्थाम् ] भवरोक्य 
दष्। जीबमरं मगवद्धिरहे सोदुमशक्यतात् मारायमाणान् प्राणानिर्थ, । 

, जिहासुषु दातुं व्यक्तुनिच्छल्सु सत्सु । तेपां पीडां निवारवितुमिति मावः ॥ 

जथ भगवान् कासियस्य कणामण्डलेु नरम्वेयाह-- 

अधिरुद्य ततः फणिराजफणान् 
नते भवता सदुशदर्चा 1 

करशिभ्ितन्पुरमन्यमिस- 

त्करकडणसद्ङुरसंकणितम् ॥ ९॥ 

अधिषद्येति ॥ तत. मृदुपादरुचा भवता फणिराजफणान् अपि 

रद्य करुरिज्ञितनृपुरमन्जुमिरत्करकङ्कणसडकुरसक्वणिते ननृते । ततः 

अनन्तरम् । भृदुपादरुचा मृद्ठी फणामणगिरङ्जितत्या क्लिगा पादस्क् चरणारवि 

न्दशोभा यस्य तथाविधेन । भवता ग्रीकृष्णेने | कणिराजफणान् फणि 

राजस्य सर्पराजस्य कालियस्य फणन्। जधिरदय आरद | करुकिन्धित 

मृषुरमन्जुमिटरकद्कगससूऊुरुसद्ववणितं कररिक्ञिते मधुराराबयुक्ते मुर 
य्षि्तत् कररिज्ञितनृपुरं, मन्नु मनोज्ञे तारुव्यापृरततया मिर्तोः करयोः 

बहोः कङ्कणानां च वरयानां सद्कुरं सम्मिश्रं सद्वधणितं ध्वनिरवन्मि्तया 
विधं च यथा भवति तथा] यद्रा, कठं मनोज्ञं िश्चितयो पादचर्नेन 

ध्वनतीरनपुरयोमज्लीरयो., मन्नु मनोज्ञं यथा भवति त्था ताब्यात 

तया मिस्तौः करयोर्बहनोः कद्कणानां वरुयानां च स्कु सम्मिश्रं सङ्क 

मिते ष्वनिर्यस्तिन् कर्मणि तयथा भवति तथा। मरते चृचमक्रारि ॥ 

भगवतो नर्तनमुद्रीक्ष्य पशपादयस्तु्टा यमृवुहियाद-- 

जहृषुः पञुपासततुनयो 
वघरुपुः सुमानि सुरेन्रगणाः । 

वः 
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~ दपि नृत्यति मास्तोदपते 

` परिाहि स मां तवमदान्तगदान् ॥ १०॥ 

जहुरिति । दे मस्तगदपते समि नृति पृुपाः जुः 

सुमयः तुतुषुः पुरन्रगणाः कुसुमानि वतरपुः] मारृकतगेहपते गुस्वायुपुर 

नाथ | चयि श्रीर्णे। चृत्यति नृतं करयति सति। प्टुपाः गोपाः। 

जहूषु दष बमूवुः। छुनय मदपय । तुतुषुः तुषा वमनु । ५. 

गणाः सुरद्धाणा सुरप्रष्ठाना गणा. समृहाः । कुसुमानि युतस्यसूनानि । 

बुः अभ्यवर्षन् अथ प्राधयते--सः लं माम् अदन्तमदत् परिषि 

इति। सः तथात्र । वं श्रीकृष्णः । मामनन्यश्चरणम् । अदन्ति 

गदात् । अदन्तात् अविरत वरथमानात् गदात् आमयौषात् ] परिपादि 

तायम्ब | 

इति कालियमदैने काटियरिरलि भगव्नतेनवने 

चतुष्पन्चादात्तमदशकम् ॥ 

पटूपश्चाशत्तमद्रकःम् 1 

अथ पूर्त्तं भगवतो नर्नमेव वर्भयति--- 

रुचिरकम्पितङण्डलमण्डलः सुचिरमीश ननर्निथ पन्नगे । 
अमरताडितदुन्दुमिसुन्द्रं॑ धियति गायति दैवतयौवने ॥ १ ॥ 

रुचिरफम्पितेति ॥ रे ईश सं वियति दैवतयौवते अमरताडित 

दन्दुभिन्दर मायति रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डल, सुचिरं॑प्नगे ननर्तिथ । . 

हव जगदरकषक। लं श्रीकृष्णः । वियति नभसि विमानिषु 1 दैवतयौवते £ 
देवयुवतीसम्हे । अ्मरताडितदुन्दुभिलुन्दरम् अमदवैः ताडिता दुन्दुभये 
यस्मिन् कर्मणि तत् बुन्दं मनोक्धं च यथा भवति तथा गायति सति । 



दशकम्-५६] कालियमर्दूनवर्णनम्। ६०९, 

रुचिरकम्पितकुण्डरमण्डरः रचिरं - मनेोक्घं यथा भवति तथा कम्पितं कुण्डरे 

मण्डरं कर्णामरणमण्डङं य्य सः। सुचिरं निराय। पत्तो कालिय 

फणासु । ननर्तिथ नृत्तं कृतवानसि ॥ 

नमति ययदगुप्य शिरो हरे परिविदह्ाय तदुत्रतयुन्नतम् 1 
परिमिथन् पदपङ्करुहा चिरं व्यर्थाः करतारमनोहरम् ॥ २ ॥ 

नमतीति ॥ हे ह्रे लम् अयुप्य यत् थत् शिरः नमति तत् परिविहाय 
उन्नतम् उन्नतम् पदपद्वरुदा परिमथन् करतारमनोहरं चिर व्यहरथाः। दरे 
विष्णो लव श्रीकृष्ण, } अमुप्य कासियस्य } दिरः शीर्षम् ! नमति । भगवत्ादा 

रविन्दमधितत्वादिति मावः । परिविहाय परिवयज्य । उन्नतम् उचैरव्तमानमन्यत् 
शिरः} पदपृङ्करुहा पादारविन्देन } परिमथन् परितो निर्मथ्य ] करतार 
मनोहरं करतलेन मनोहरं मनोज्ञं यथा मवति त्था] चिरं चिराय। 

ग्यहरथाः विहारे हतवानसि ॥ 

अथ नागपल्यो भगवन्तं प्रणेसुरिप्याह- 

स्वद्वभेग्रविथञ्मफणागणे गङितशोणितस्चोणितपाथति 1 
फणिपत्ताववसीदति मननतास्तदबलास्तवं माधव पादयोः ॥ ३ ॥ 

स्वद्वभम्रेति ॥ दे माधव तद्रवराः तव पादयोः सन्तताः । माधव 
रकष्मीपते । तदबल्यः तस्य कार्यस्य अवलाः क्षियः । तव श्रकृप्णस्य । पा 

दयौः चरणारबिन्दयोः । सत्रताः प्रणेमुः 1 प्रणामदेत॒माह-- फणिपतौ त्व 

दवममविुम्रसणागणे गलितिशोगितदलोणितपाथसि अवसीदति इति! फणिपततौ 

फछाल्यि। लदवमभम्रविभुप्रफणागणे तया श्रीकृष्णेन अवमम्रः म्रदितः भत एव 

विप्रः विरेपेण सुम: नग्नः फणागणः फणामण्टरं यस्य॒ तम्मिन् । एवं गरत् 

शोणितद्योणितपाथसि गर्तिन चान्तेन शोणितेन रुधिरेण शोगितमस्णीरतं 

, एधो यमुनाजलं येन तस्मिन् । अवसीदति भप्रगति च सति ॥ 

नागपल्यो भगवन्तं त॒षटवुरिव्याह--- 
९.52 
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अयि पुर विएय परुतव्यदुमावरिदीनदृदो हि 8 । 
युनिभिरप्यनयाप्यपयैः स्तव्य भवन्तमयन्ितम् ॥ ४॥. 

अयीति॥ अयि ई ता भवन्त सुरनिमि अपि अनवाप्यपयै 

स्तवै अयन्त्रित सुनुवु ¡ अयीति सम्बोधने । ईश जगदरक्षक। ता 
नागपल्य । भवन्त श्ी्प्णम्। सुनिमि महपिमि । अगिरविरोधे। 

अनवाप्य प्राप्तु कञतुमशक्य पन्था सफरनिप्कररूपाथंधोजनस्मो मर्गो 
येषु षै । स्तवै प्तोत्रै । अयन्तिनम् अनर्गेटः यथा भवति तथा। 

नुनुवु तषु । ननु कथ श्रकृप्ण नागपल्य णएववियै स्तवैसतुत्यमवा 
गच्छनिव्याकाङ्क्षायामाद--टि पुरा एव चिराय परिथतत्वदुमाव्रिरीनहद 

इति। दि यस्मत्। पुरा पूर्वम् । पएवेदयवधारणे } चिराय चिरेण। 
परिधुतलदनुमावकनिरीनदद परिश्ुतेन परति श्रुतेन लदनुमावेन तव श्रीृप्णस्य 

अनुभवेन माहास्येन । विरीन्द यदद्या । तम्माथावियै स्तवै 
सतव ॥ 

अथ् काञ्यो मगबन्त ्रणनमियाह-- 

फूणिपधूगणभक्तिप्रिरोकनप्रमिकसत्वस्णाङरचेतसा । 
फ़णिपतिर्भवताऽनयुत जीमितस्त्ययि समपरितमूतिसानमत्। ५॥ 

फृणिग्रपूगणेति ॥ दहे अच्युत मता जीवित फणिपति वयि तम 
पितमूति अवानमत् । अच्युत विष्णो | मवना श्रीकृष्णेन । जीवित मरणात् 

निवर्तित । फणिपति काल्य} स्वि श्रीङृष्णे। समपितमूर्ति सम 

विता सम्यगरिता मूर्वस्नुर्वस्य स । अवानमत् नमश्चकार । साष्टङ्गपत 

परणनमत्य्ं । फणिपतेर्जीवने हेतुमाह--एुणिवधूणभक्तिविरोकनमविकस 

स्कस्णाङख्वेतसता इति। फणिदधूगणम्य नागपलीमूहम्य भक्तेविलोकनेन 

भकर्ैण विकसन्ती या कर्णा तया आकुक चेनो मनो यम्य तेन ॥ 

अथ कारियम्नम्मानिर्मगमिर्याद-- 
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रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपर्म करोति विरोधितम् । 
इति भवदवचनान्यतिमानयन् फएणिपतिनिरगादुरमैः समम् ॥ ६ ॥ 
रमणकमिति ॥ फणिपतिः उरगैः समं निरमात् । फणिपतिः कार्यः । 

उरः स्वानुचैः फणिभिः] समे सह । निरगात् निर्जगाम । निर्गमे देतुः-- 
इति भवद्वचनानि अतिमानयननिति । इति एवंविधानि । भवद्रचनानि भवतः 

श्रीृप्णस्य वचनानि वचांसि । अतिमनयन् अतीव मानयन् । भग 

चतो वचनप्रकारमाह-- खं रमणकं तन इति । तं काणियः। रमणकं तदाख्यं 

देशम्¦ व्रज गच्छ। ननु कुत्रायं प्रदेश इन्याकाङ्क्षायामाह--वारिषि 
मध्यगमिति ! समुद्मध्यवरनिनमिदयर्थः । ननु वैनतेयस्सापराधं मामन्यत द्र 

हनिष्यति, तस्मात् कथमितो मया गम्यत इत्याशङ्कायामाह--फणिरिपु. विरो 

धितांन करोति इति। फणिरिपु. चैनतेयः। विरोषितां विरोधम्। न 

करोति न करिष्यति । मच्छासनादिति भाव. । वर्तमानसामीप्ये रट् ॥ 

भगवानपि स्वजनै' सङ्गतोऽमूदिर्याह-- 

फणिवभूजनदत्तमणिव्रजज्वितहारटुङरषिभूपितः। 
तटगतैः प्रमदाश्रुिमिभितैः समगथाः खजने्दिवसावधौ ॥ ७॥ 
फणिवधूजनेति ॥ लं फणिवभूजनदत्तमणित्रनज्वस्तिहारदुकूलविम् 

पितः दिवस्ावधौ तरगतैः प्मदाश्ुविमिभितः स्वजनै. समगथाः । लं श्रीह्प्णः । , 
फणिवधूजनदत्तमणिव्रनज्यरितहारदुकूरविम् पितः फएणिवधूजनै नागपल्ीजनैः दत्तः 

अर्पितैः मणिननैः रलसश्वैः जवति. उज्ज्वरैः हरिः सुक्तादाममि, दुक 

रम्ब विरोपण मूपितः अलङ्कृतः । दिवसावधौ सायम्। तटगतै. तीर 
वरतिमिः। प्रमदाश्रिमिभिते. ममदाधमिः सन्तोाष्मिः विमिधितैः युतः । 
स्वजनैः नन्दादिभिः। समगथाः सङ्गतोऽमू- ॥ 

अथ पञ्ुपान् दवाभिः पर्ववेषटयदिव्याद-- < 

निशि पुनस्तमसा बजमन्दिरं अजितुमक्षम प्व जनोत्करे । 
स्वपति तत्र भवचरणाश्रये द्वकृश्ानुररन्ध ममन्ततः ॥ ८ ॥ 
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निक्षीति। पन निनि मग्घरणाश्चये जनोप्करे तव एव स्यपि 

दवशृशानु समन्तत अल्न्थ । पुन अनन्तरभ्। निनि रातौ} भवच 

रणाशरये श्रीप्णचरणारमिन्ददारणे । अनेन तेषा निरपायता ध्वन्यते । 

जनोष्करे जनसशवये। तैव यमुनातीर ण्व। स्थपति निद्राणे सति। 

दवहातु दवपावक 1 ममन्तत॒समन्तात्। अन्ध अद्रणात्। ननु 
युता नन्दादयो न मन प्रति नमुरि्यग्राह--तमसा तनमन्दिर तनितुम् 

अक्षमे इति) तमसा अन्धकरिण । बरनमन्दिर् ननपद्म् ¡ तितु गन्तुम् । 

अक्षमे असमं ॥ 

भगवाम्तभम्रि पपाविव्याद-- 

परुधितानथ पालय पायेत्युदयदा्ैरान् प्पाटरान् । 
अग्रिमा पपाथ मदानर मिह चित्रमय खदु ते खम् ॥ ९॥ 

परबुधितानिति॥ घम् अथ प्रबुधितान् पाटय पाल्य इति उदय 
दार्पर्वान् पडुपारकान् जवितुम् भयु महानर पपाथ । तव श्रीरृप्ण । 

अथ अनन्तरम् । परबुषिठान् इशानृप्मणा प्रबुद्धान् ! पारय त्ायन्व । 

द्विरुक्तिप्सम्भ्रमात् } वनानरादिष्यनुक्तिरपि सम्भरमाति्यादिस्यवगन्त-यम् । 

इति प्वम्। उद्रयदातदवान्. उदयन् उद्रच्छन् अतिरव आर्तनादो येषा 

तान्। पदुपालकान् मोपान् । जवितु व्रवुम्] मशु क्षन्ति। महां 

नर महान्तमभ्निम्) पपाथ एीठवानति । नात्र विस्मय कार्यं हृत्याह-- 

इह फ सितमिति । इट अप्निपनि। चितम् जदूमुतम् । न चितमते 

व्यै । कुत इत्यत आह--अय ते यख खक इति? यम् अब्र! 

ते तव श्रीङृप्णश्य ! सुख वक्तम्। सस्विति प्रसिद्धौ ॥ 

गोपा भगवन्त नुनुवुरित्याट-- 

शिखिनि वर्णत एत्र हि पीतता परिल्तत्यधुना त्रिययाऽप्यभौ । 
इति दुत पदपेदितेगिमो हर हरे दसि, सह मे गदान् ।॥ १० ॥ 
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शिखिनीति। दे विमो हरे पष्मैः दपि नुत. घं दुस्तः सह मे गदान् 
हर) विभो परिूरणं। दरे विप्णो। पैः गोपैः। इति अनेन प्रका 
रेण। सुनः त्तः । वं ् र्प्णः। दुरः रोगकारणीमूततैः एवः। सह् 
समम् । अन्यथा पुनरपि तत्सम्भवात् । मे ममानन्यशरणस्य | गदान् 

आमयान् । हर नाशय। परयुएनां प्तौ देत --यदितैरिति। अनल्पान 

दर्शनेन प्रितटैरिथः 1 ` स्तुतिप्रकारमाह--'शिखिनि वर्णतः एव पीतता हि 
इति! शिखिनि घनौ] वर्णतः वर्णेन अभेदे तसिः] एवकारेणान्येपां 

व्यवच्छेदः। पीतता पीतववम्। हीति प्रसिद्धौ । सव्यम्, कि तेनेघत्राह-- 

अधुना जसौ क्रियया अपि परिरसति इति । अधुना इदानीम् । ससौ पीतता । 

क्रियया कर्मणा । अपिर्विरोधे । पीतत्ताया गुणास्मकतया करियालकलवा 

भावादौ क्रियासकस्य पीतल्व्यासम्माग्यलाद्विरोधः। परिटस्ति प्रकाशते । 

क्रियया पीतता पानक्रियाकर्मलं परिरसतीति (सलष्टिर । विरोषामासोजरा 
ङ्कारः ॥ “ 

इति काटियमदेने कोद्ियस्य भगवद्नुप्रहवर्णन भगवतो दवानखपानवणनं च 

पट्पन्वादास्तमदरकूम् ॥ 

मुषपव्वणतमदसम् । 

अधं प्ररम्बामुरवधोपयुक्ता भगवतो ' वनयातां प्रस्तौति ाभ्याभू-- 

राममखः क्यपि दिने कामद् मगपन् गतो "भवान् श्रिपिनम् । 
` परूलुभिरपि गोपानां धेलुभिरमिसंधरतो कगे ॥ १ ॥ 

रामस इति ॥ टदे कामद भगवन् भवान् क्वापि दिने राम. 
सवः गोपानां सूनुभिः धेनुमिः अपि जनिन ठष्रेपः विपिने गत. । 

४ 
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कामान् अभिलपितानधीन् भक्तेम्यो ददातीति कामदः तथाविध। भगवन् 

दशर्दिसम्प्न । ञनेन सम्बोधनेन भगवतो निभरयचं चोत्यते । 

मवान्. श्रीङृष्णः 1 भवापि ङुतचित् । दिन दिवसे! रामस; रमो 

वलभद्रः सला य्य स ! रमण सदेवयथै. 1 सूनुभिः पुमैः। येनुमिः 

मोभि-] अपिप्तमुचये । अभिवृत. अभितः संवृत. परितः । 

रम्द्रः रसन् शोभमानो वेषो नेष्यं यस्य सः} विपिनं वनम्; गतः 

जगाम ॥ 

सन्दु्यंयन् यलाय सर धृन्दापनभियं गिषराम् । 
काण्डीरिस्सद षारैर्माण्डीरकमागमो वटं क्रीडन ॥ २॥ 

सन्दयननिति | लवं वराय विमा बृन्दावनभियं म्ैरं सन्द 

यन्. काण्डीरै बः सह क्रीडन् भाण्डीरकं वदम् आगम. } वत्वं धीरः णः। 
वरय बरमद्राय। विमलां निर्मलम्) भृन्दावनधिर्ये दन्दायनस्य भ्रि्य 

शषोमाम्। स्वैरं सुलं यया भवति तथा । सन्दशयन् प्रदशैयन् । काण्डीरै 

याटिकै यधि । बरे. गोपपुतै, । सह समम् । कीडन् 

हन्] भाण्डीरकं भाण्डीरकाख्यम् | वरं वखदृक्षम् | जगम. गत्वा 

नकि ॥ 

प्ररम्बाघुरो भगवन्त प्रपिव्याट -- 

तायत्ताप्रकनिधनस््दयाङगोपमूतिरदयादुः । 
दैत्यः प्ररम्बनामा प्ररम्बाहं सवन्त मापेदे ॥३॥ 

तावदिति | तावत् प्ररम्बनामा दस्य. भररम्बवाष्टु भवन्तम् जपिदे ] 
भ्रम्बनामा प्ररम्बाख्यः { दैव्य. अघुरः 1 प्रखम्बशाहुम्. आजानुरम्विषाहु 
दवययुक्तम् । भवन्तं शीृष्णम् । अपदे प्राप ] प्ररम्बासुरम्य घस्य 

माह--गोपमूतिः इति ! गोपस्य मूतिस्तनुरिव मूतिव॑स्य तथाविध, सन् | 
"नतु किमथे मगवन्तमपिदि दतय्ाह--तावृकनिषनमदयाद इति । 

श 
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तलननिगरहेच्छावानित्य्थः। ननु तस्य कथं ताद्जगन्मोदन विहं भगवन्तं 
इन्वमिच्छ सममूदिप्यालङ्गायामाह--मदयाछः इति। दयाद्व- दयावान् 
न भवतीव्यद्यच्धः] बरूकरमल्थः] किं दुष्करं क्राणामिति भावः॥ 

भगवांस्तेन ` सख्यं चकरित्याद-- 

जाननप्यवरिजाननिते तेन समे निव्रद्रसीदादैः । 

चटनिक्टे पटुपञ्युपव्याबद्धं दन्दरयुद्रमाख्धाः ॥ ४॥ 

जाननिति॥ लं तेन समं निवद्वसोदार्द- वटनिकटे प्डपुपं 
भ्याबद्धं दरनद्रयुदधम् आरन्धाः। त्वे श्रह्ष्णः] तेने प्ररम्बेन) स॑ 

सह । न्िद्रसदादं निबद्ध कृतं सौदाई भमैती येन स। वटनिकटे 
वटवृक्षस्य समीपे । पट्पदपव्यायद्धं प्टुमि निपुणैः पैः श्रीदामप्रमृतिमि, 
उ्याबद्धम् इतरेतरसम्बद्धम् । आरव्धा. प्रारव्वानति | ननु कि 
मञनात् भगवता सौहार्दं निबद्धं तेनेति येनेव्याह-- जानन् भप्रि अवि 

जानन् इवेति। जानन् अघुरमवगच्छन्। अपिर्विरोधे अविनानन् भगव 

गच्छन् ̂  तस्य वैरोखादनायेति भाव, ॥ 

अथ दन्द्रयुद्ध्रकारमेब दर्शयति द्वाम्याम्-- 

गोपान् पिभज्य तन्वम् सह्खं बलभद्रकं भपत्कमपि। 
खदलभीर दैत्ये खद्वरुगतमन्यमन्यथा भगवन् ॥ ५॥ 

मोपरानितति) टे मगवन् त्वं गोपानू विभज्य वरभद्रकं भवत्कमू 
अपि सहं हन्वन् दैस्ये लद्दरगतम् अन्वमन्यथा.। भगवन् देर्थादरि 

सम्पन्न । अनेन सम्बोधनेन प्ररम्बध्यासबरप्रवेदाने भीत्यमावो घोत्यते। 

स्यं शीक्ृप्णः। विमज्य यगिप्रतियोगिभेदेन विभ्य । वरमद्रकं बर 

भद्रसम्बन्धि । भवक्कं मवसम्बन्धि । अविन्तषुचये। तन्वन् कुर्वन् । 

दैव्यम् अघुरं भटम्बम् ) लद्धलमतं॑व्वत्सद्धम्यम् ! अन्वमन्यथाः अनुजात 
यानसि। ननु किमर्भुमेनं वद्वरुगतमक्रोदिनि चेत्राह--चद्रभीरुमिति । तव 
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रात् खद्रात् भीर भयशीरम् । जय माव -प्ररमयस्त्वेवमचिन्तयत् › अस्मिन् 

न्रयुद्े पराजितो जेतार वेदिति न्याय , दिष्टा परिया परानितो भूत्वा महं 

ममयोर्यतर नेष्यामि, तत॒ रामेस्कप्य प्ण वहन् कदानिवृगावत इव 

विपन्न स्यामिति ॥ 

करिपतविभेतयदने समरे परयुथग स्वदयिततरम् । 
श्रीदामानमधस्था पराजितो भक्तदासता प्रथयन् ॥६॥ 

फंरिपतेति ।| च समरे परयुूथग श्रीदामानम् अधत्या। ल 
शरीह्ृष्ण । समरे द्रन्धयुद्धे । परयूथग वरमद्रयूथगतम् | श्रीदामानं तन्ना 

मयेय सलायम्। अधत्था उदवानसि। वटनरेतुमाह --कल्ितपिजेतृहने परा 

मित॒ इति। कटिपतविजेतृवहने कल्पित निशित विनेतृणा बहन यक्िन् 

इति समरविशेषणम्) पराजित श्रीदान्ना प्रिजित सन्} प्रिजितेन जतु 

हनस्यावदयकर्म्य वादिति माव । ननु कतो भगवता नाय कधचिदूढ इति 

चेतताह--स्वदयिततरमिति। रव्य दरपिततरम् अतिप्रियम्। ननु किम 
भगवान् पराजित इव्यत्ाह--मक्तदासना प्रथयन्निति । मक्तदासता मक्ताना 

दाप्यम् । प्रथयन् प्रटयन्। एव भक्तराक्म्य मम स्कन्पेऽवस्थातु शकय 

मिति बोधयितु केवरु पराजयमभिनीतवान्, न तु वस्तुत परानित इति 

माव ॥ 

अथ प्ररम्बो राम बहतर यत्र नीनवानियाह- 

एवं बहु च भूमन् धरेषु वदत्सु गदयण्मनेषु । 
रामविनित प्ररुम्यो जहारत दृस्तो मगृद्धीत्या ॥७॥ 

एपमिति।। दे भून् एव बहुषु बलिषु बहसयु वामनु च॒ राम 
विजित प्ररम्व भवद्रीप्या त दूरत जहार। मूमन् परिपूर्ण । एव उक्त 
रीव्या। बहुषु जनल्येषु । बलु मोपङ्मरिषु } नेतार वटस्यु, जत्र 
वाह्यमानेषु च सपु । रामविजित रामेण वस्मे विचित } भरलम्ब 

त्मा अघुर् । भव्धी या मवत शीडृप्णात् भीतया मयेन | त रामम् । 
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वृतः षरे। जहार हृतवान् 1 अव्रोहणस्थानादधि शैला चवः क्षिप्र 

सीतवानिद्र्थः ॥ 

प्ररम्बः स्वरूपं प्रा्ठवानित्याह-- 

~ ल्वद्दूरं गमयन्तं तं दष्टा .हरिनि धिहितगरिमिमरे । 
दैत्यः स्वरूपमागादयद्रूपात् स॒हि बरोऽपि चकरितोऽभूत् ॥ ८ ॥ 

त्वददूरमिति ॥ दैरयः स्वरूपम् आगात् । दैसयः अघुरः। स्व्यं 
स्वस्य॒ भीषणं खूपम्। आगात श्राप | अत्र तदिव्यध्याहरतव्यस्। सः 
बलः अपि हि बृपात् चकितः मृद् ¡ सः परविद्धः। रेषमू्िरितय्ैः ! 
अरः बरभद्रः । पुनरपरे इर्यपिकब्दा्थैः। दिस । यूपात् यस्मा 
दूपात्। चकितः किश्ित्रस्तः। मनुष्यधर्मतयेति भावः) तत् स्वप 

मिति पूर्ेणान्वेयः। असुरस्य स्वरूपधारणे देतुमाह--हरिनि विहितगसिम 

भरे इति। हकिमि बङमदरे।! विहितगरिमभरे उसदितासगौरवै सति । 

रामं बोदुभरक्यलात् स्वरूपमिद्यर्थः । हरिमः आसगौर्योत्यादते दतुमाद-- 
तं त्वदुदूरं गमयन्ते दृष्ट इति । पं अषुरम् । व्वदृदूरं त्तः श्रीकृप्णात् दूरम् । 

गमयन्तम् आसमान नीयमानम् । दृष्ट विरोक्य} किन्तु खल्वयं कथित् 

दैत्य" स्यादिति दाद्धमान इति भाव.॥ 

अथ प्र्म्ववधमाह-- 

उचत्तया दैत्यतनोस््वन्धुमालोस्य दूरतो रामः । 
विगतमयो खघ भृ्दु्टं सपदि पिष्टवानेनम् ॥ ९॥ 

उ्वतयेति ॥ रामः दैत्यतनो. उवतया दूरतः खन्सुलम् आरोकय 

विगतमयः सपदि भृादुम् एनं इदमुटया पिषटवान्। रामः षरमद्रः। 

दैव्यतनोः असुरशरीरस्य । उच्चतया उन्नततय{{ किञ्चिदिव चकितोऽपीति 

भावः! दूरतः दूरात्। लन्युखं तव श्रीहष्णघ्य यक्षम् । आलोक्य 

। शष ] विगत्तमयः विंगतम् जप्गते भयं भीतिरयम्मात् सः । सपदि क्षटिति । 
1 53 
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अनषिगतम् अरन्धय निदाघस्य पर्मम्य करै दुस्सह उध्मा यत्त तस्मात् 

बृन्दावनान्ताव् दृन्दाबनमध्यात् । यदि बदिष्ठमिव्यर्थ । इद काननम् रेषौका 

ख्यम्] उपयाता प्राप्ता । धेनव गाव ] तव शीङ्ृ्णस्य। विरह 
विषण्णा विर्देण वियोगेन विषण्णा सिन्ना । उप्मग्रीप्मतापपरसरविसर् 

दम्भति ऊप्मर ऊप्मापिकौ यो भ्रीप्मताप्॒ीप्मस्य पर्मकारप्य तापर सन्ताप । 
आतप इत्यथे । तम्य भरसर् व्याप्ति । व्याप्त सूर्यातप इत्यथ । स एव 

विरत् व्याप्तम् अम्भो जलम्} तत्वेन भ्रतीयमाना मरीचिकेत्य्य । तत्र 

आक्र पर्मटन्स्य । अयमर्थ -पिपासाकुरा गाव॒ मृगतृष्णिका 

मारोक्य॒ सरिलम्नमेण तत्समीपयुपसर्षन्ति, तदा तत्र जरमरममाना किञ्चि 

दूदृरे ता श्ट त्र जल वर्तैत इति मत्वा तत गच्छन्ति, तदा तता 

प्येवम् , ईइतीतस्ततश्वरन्त्य इति। म्मम्भ॒वपिपासाकुलितितया पर्यटनसेदेन 
च निश्यष्टताम्। आपु प्रापु । यद्वा, उप्मयो यो प्रीप्म तत्तापपमरसरै्वि्तर 

दम्मति नषटजले इति बदिरदेशविशेषणम् । अथवा, उप्मग्रीप्मतापप्रसरेण विस 

रन्त्या व्याक्तया अम्मस्यया पिवासया आदङ्टा परवशा ॥ 

तदानीन्तन भगवत शहृत्यमाद-- 

तदनु सद महायैदूरमन्िष्य दौरे 
गृलितमरणिमु्जारण्यसन्जातसेदम् । 

पशुदरममिरीक्ष्य िप्रमानेतुमारा- 

स्वपि गतयति दी दी सर्वतोऽपिजज्मे ॥ ३॥ 

तदन्विति।॥ दे शौरे तदनं त्वयि सदि सट दूरम् अन्विध्य 
गलिति्तरणिसुज्नारण्यकतञजातलेद् पणुकरम् जमिवीक्ष्य क्षिप् अनितुम् आरात् 
गतवति ही ही सर्वत अप्नि जनुम्भे। शौरे बमुदेवसूनो । तदनु तदानीम् । 
सवयि यीहष्णे। सदये अनुौरगोषपुै । सद समम्। दू दृरदेषे। 
अन्विष्य गोडुलमन्वेपयन्नित्य्े । गरितसरणि मारमभषमू | अथवा रित 
सरणिपुश्नारण्यमज्नातखेद गलिता नष्ट मरणि र्गा य{मस्नन्मिन् मुखारण्ये 
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सुजञवरणमूयिष्टे अरण्ये सञ्जतिः खेदो यस्य तत्। शुरं गोकुशम् ।* 
अभिवीक्ष्य श्ट} क्षिपे क्षटिति) अरात् समीपम्! गतवति रक्षति 

सति। दी ही कष्टम्] स्यत. सर्त । अभिः दवदहनः जम्भे वद्धे ॥ 

दावाधिना पीडिताः स्वे भगवन्तं दारणं जगुसियाह-- 

सकरदरिति दीपे पोरमाङ्धास्भीमे 

शिखिनि विहतभार्गा अर्धदग्धा इवार्ताः । 
अहह भुवनबन्धो पादि पादीति सये 

शरणञ्पगतास्त्वां तापर्तारमेकम् ॥ ४॥ 

सकञेति॥ सरवै इति लां शरणम् उपगताः। स्वै अपिला 

गोपाः) इति एवं कथयन्तः} खां श्ीह्ृप्णम्। शरणं रक्षितारम् । 

उपगताः पर्ता: । कथनप्रकारमाद--भहह दहै सुबनवन्धो शादि परादि 
इति। अह॑ हन्त । भुवनबन्धो सुवनाना रोकना बन्धो योगष्ेमैक 
निरत । पाहि नसराय्व । सम्भमाद्विरक्तिः। ननु कुतो नान्ये कचित् 
हरणं गता इ्याशङ्कायामाह-- तापहतौरम् एकमिति । तापद्तारे सन्ताप 

हरम्। एकम् अद्वितीयम् । तथा पूरेमनुमूतत्वादिति माव. । ननु 

किमथ ते मगवन्तं शरणं जम्ुरितयाकादकषायामाह--धो रभाक्षरभीमे रिष्िनि 
दीप्ते सकलदरिति विहतमार्गा. अर्षदग्धा इव आर्ताः इति । पोरमाङ्कार 

भीमे पोरेण मह्भरिण भीमे मयानके। शिखिनि अमरौ। दीपे जसिति 

सति} अत एव सकट्हरिति सर्वाहि दिषु} विहतमार्गाः विहत, प्रतिहतो 

मार्गो येषां ते! अर्षदग्धा शवेरयनेन दग्धत्वामावेऽपि तेषां तथा प्रतीति 

घोत्यते ! अर्तः पीडावन्तः सन्तः ॥ 

भगवतो गोगोपाखल्त्रिणनप्रकारमाह-- 

अरुमरमतिभीत्या मर्वतो भीटयध्वं 
द्दापित्ति तय वाचा भीकिताक्तेषु नेषु । 
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छ नारायणीयम् ॥ 

कलु दबदहनोऽसौ इच ुन्नादयी सा ६ £ 

सुपदि पतिर ते हन्त दे 1५॥ 

अरमिति 1 ते मीरिताक्षष असौ दवदहनः क नु, सां कजा 

ट्वी ङ्न, हन्त ते सपदि माष्डारदेशे तिरे! तेषु गोपलिषु ॥ 

मीरितक्षिषु निमीलितनयनेषु सषु । असौ पू्ोक्तः। दवदहनः वनानरः । 

कनुन कुवापीयथः। सा पूर्वोक्ता । मुज्ञायवी, सुञ्ञारण्यम् । कुत 

न॒ काप्यासीत्। हन्तेदयाश्वयै । ते गोगोषासाः | सपदि शटिति। 

माण्डीरदेत्रो यत्र माण्डीरकास्पो वर › कतरेवयथै.! विरे अवन्त । 

मगवता वेरीशवयण ते माण्डीरदेशं नीता इति भाव. कुतम्ते निरी 

नं चुरियकादूायामाद---इति 
तव वाचा इति। इति वम्) 

ठव श्रीह्ष्णुय | वर्चा यचनेन। वचनथकारमाह--मतिमीर्या अरम 

अरम् , सर्वतः यर दृशं मीरयध्वम् इति । 
अतिभीव्या महाभयेन । जरं प्या 

षम्] मा मीता भूतेवय्थः । द्विरक्तिस्तेषां सम्प्रमापनयनाय । सर्वतः 

स्व दं चुः । जातविकवचनम्] मीटयध्वं मीने कुरत ॥ 

मगबान् पुनरपि यथापूै बने चचारेव्याद-- 

जय जय तव माया केयमीदेति तेपां 

सुतिभिरदितदासो षद्धनानाविरासः 1 

पुनरपि विषिनान्ते प्राचरः पाटलादि- 

अरमवनिकरमातग्राद्षमादुमावे ॥ ६1“ 

जय जयेति ॥ वत्वम्. उदितहासः यडधनानाव्रियसः पुनः अपि 

विषिनान्ते प्राचरः। चं धीहृप्णः। उदितदासः जतिप्षितः। बद्ध 

नानावियस. बद्धाः सम्बद्धा. नानाविधाः विशसा. विलसवेषिनानि यक्िन् 

स. मोपान् भरीणयितं बहुविधानि विससचेषितानि वुर्वनिव्रथः। पुनः 

अनन्तरम्] अपिस्समुचचये । विपिनान्ते वनान्तरे । प्राचः विचेरिथ । 

वनान्तद्स्य रम्यतामाद---पाटस्दिप
रसवनिकरमालप्ाहवर्मानुमावे इति। पाय्य 



द्व्धकम्-५८ कलुवर्णनम् १ र्दे 

दीनां पारलादिरीपपरभृतीनां ग्रीष्मे पुष्पितानां प्रसवानां चुघुमानां निकरः 

समूह ष्व भरसवनिकरमानं तैव र्यः अनुमातुं सवयो परमस्य ओष्मत्य अनु 

भावः उष्मा यस्मिन्) हासोदये दत॒माद--इति तेपां रातिभिः इति। 
इति एवम्! तेपां गोपनाम्। नुतिभिः स्तुतिभिः! स्तुतिपरकारमाद-- 

हे श्ण खं जय जय, इयं तव प्रायाका इति। ई जगद्रक्षछ। चं 

श्रीकृष्णः] जय सर्वोत्क्ेण वर्तस्व । अआदरभक्तिबहुभानादिना द्विरुक्तिः । 

इयमू जघुना चा । तव श्रृप्णस्य । भाया रषीकस्थानां निमीरिता 

क्षाणामस्माकं ज्ञटिति माण्डीरकदेशप्रापणसूपा। का किंस्वरूपा । अनिर्वचनी 

येतयर्थः ॥ 

अथ भ्रीप्मकालिकें मगवत्तो वनबिहारमाद-- 

स्यि व्िष्खमिवोचेस्तापमारं वहन्ते 
तप्र भजनवदन्तः पद्कयुच्छोपएयन्तम् | 

तव युजवदृदश्वद्भूखिजःग्रवाहं 1 
तपप्तमयमनेषीयायुनेषु स्थलेषु ` ॥ ७1 

त्वयीति ॥ त्वं यामुनेषु स्थलेषु तपसमयम् अनैषी, 1 त्वं श्रीकृ्णः । 

यामुनेषु यमुनासम्बन्धिपु । स्थल्पु प्रदेशेषु) यमुनातटेषिवित्य्थः। विहर 

जिति द्रोषः! . तपसमये धर्मकाटम् । अनैषीः नीतवान । यसुनातरङ्ग 

कणवादिनो मस्तेम्य नत्र सत्त्वादिति माव.1 म्रीप्मकालस्योपमात्रयमाह~- 
त्वयि विषरुखमिय इति। स्वयि श्रीकृष्णे विमुखं परादूमुखम् । अमक्त 

मित्यर्थः अल साधारणधगर दक्च॑यति-- उचै. तापमारं वहन्तमिति। उचैः 
उन्नतम् । तापभारं ताप्य उप्मणः मारम् | अन्यत्र तापस्य सन्तापस्य मनो 

दुःल्य भारम्! चहन्तं दधानेभर्। तव मेजनवत् । तव शीरृष्णम्य । 

भजनवव् भजनमिव । साधारणम दश्चेयति--अन्तः पद्कम् उच्छापयन्तम् 

इति । अन्तः सरम्याचन्तर्गतम् | अन्यत्त अस्मनि। वत्तमानपिति प. { 

पद्ध पदमम् 1 अन्यव किल्विषम् । उच्योपयन्तम् उचैः शोपयन्तम् | 
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अन्यते नाशयन्तम्) तय भुजवत् तव श्रीष्णस्य । युजवत् शजमिव । 

अले साधारणो धर्मः--उदश्चदूमूरितिजःपवाहमिति } उदश्चम् द्रत 

मूरतिजःश्रवादः महततिजसः मकःदस्य॒सुयोतपस्व । सन्यते प्रतापं! 

प्रवाहये यर्सिम्तम्। तिस्वप्ुवमासु साधारण्यं धस्य शिपद्ृतपिप्यवेषम् ॥ 

सथ वार्षिकं विहरणमाद-- 

वद अलदजारैस््वद््तुल्यमामि- 
विकमद्मलविचुत्पीतवासोषिलातैः } 

सकरथुवनमाजां हर्षदा वपैवेलां 
कितिषसुदरेषु स्यैखासी व्यनेवीः ॥ ८ ॥ 

तद्न्विति।। लं तदनु क्षितिथरकुदरेषु स्वैरवासी वर्षवेला स्यौषीः 1 
लं श्रीकृष्णः! दनु भरीप्मावसने । कितिषरकुदरेषु मोव्ैनकन्दराघ 1 

श्ैरवासी पुखेन निवसन् ¦ यर्पवेखां वर्पासमयम् | व्यनैषीः नीतवानति । 
वर्षबेखया रमणीयतामाह-- सकरभुवनमाजां दषैदामिति। सकरमुबनमाजां 
सककानां सर्वेणां मुवनभाजां रोक्वासिनाम्] देषेदां सन्तोपदापिनीम् । 

भ्र देपुमाह- जदजाङैः इति । ज्दानां मेघानां जशः समूहैः । 
हेतौ तृतीया । मेधानां सकर्जनसन्तोपजनन्रामथ्यर द्यति लदपुमतुल्य 

भामि इति त्व श्रट्ृष्णस्य वपुषो रीयविग्रहस्य तुल्यमामिः समान 

कोन्तिमिः\ मगवह्ीराविपरहस्य सर्वजनानन्दकरतया त्सुर्यस्पाणां भधाना 
मपि तथाखसम्मवादिति भावः 1 साधारणधर्मान्तरमप्याह् --पिकसदमलविद् 

सीतनासोविरासैः इति) विकसन् प्रकाशमानः अमल रर्मय विदत् 

पेब्दिव पीतवासः पीताम्बरं तप्य व्रियप्तः शोभा येषां तैः) अल 
जरदजरिस्परक्ठितां सन्तापनिदत्या सस्यसन्पत्याच् हर्पदामिव्यपि = दावय 

योजना फंड श्वयते इत्यपि द्र््यम् ॥ 

मोवर्भनाचरस्पदारनौ भगवन्तममभतेव्याट-- 
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दुंहस्तरनिषिं तां गसं गिरीन्द्र 

शिचिङ्ुकनवकेकाकाकुमिः स्तोत्रकारी 1 

स्फुटङ्टचकदम्बस्तो मपुष्पाञ्जठिं च 
्र्रिदधदनुभेञे देव गो्रधैनोऽसौ ॥ ९॥ 

ङुहरतरेति ॥ दे देव असौ गोवर्षनः गिरीन्द्ः कुटरतरनिविषटं 

ल्याम् अनुमेने । देव भकाशमान । असौ जनुपदमुक्तः। गोवर्धनः तचामा 

गिरीन््रः पर्वतश्रेष्ठः , इदरतरनिषिष्टं॑ऊदरतके रुहाभ्यन्तरे निविष्टम् 

उपविष्टम्] त्वां शीकृष्णम्। अनुभेजे अभेजत ) श्रीकृष्णस्य भजनीयता 

माह---गरछिमिति। सर्ो्कमीश्वरमिवय्ैः। गोवर्थनस्य भजनप्रकार 

माद--शिविकुश्नवकेकाककुमिः स्तोत्रकारी स्फुटकुटचकदम्बस्तोमपुष्पाञ्जि 

भविदधत् च इति। शिविङुरनवके काकाकुभिः शिखिकरुरानां मयूरनिवहा 

नां नवाः वर्पारम्मोद्रताः केकाः रोव्दविदोषा एव॒ काकवः भक्त्यतिय 
जनिता उक्तिविरोस्तामिः। स्तोत्रकारी स्तुतिं कुर्वाणः! स्यं स्ततु 

“ मशषक्यतया मयूरकेकाः; स्तुतीः इृववेध्यर्थः । म्फुटकुटचकदभ्बस्तोभपुप्पाज्ञङि 

स्फुटानां विकसितानां कुटचःनां गिसिदिकाकुखुमानां कदभ्वानां नीप्डुमु 

मानां च स्ततः समूहैः पूप्पाञ्जरि प्पैरभ्य्चनम्। प्रविदधत् प्रकरण 

मक्तिपुरस्सरं विदधत् कुर्वाणः सन्। चकारः समुश्चये ॥ < 

भथ भगवतः शारदं विहारमद-- 

अथ शरदमुपेतां तां भवद्धक्तचेतो- 
विमलसरिरप्रां मानयन् काननेषु 1 

वणममरयनान्ते चार सज्वारयन् गाः 
पवनपुरयते त्वं देहि मे देदसीस्यम् ॥ १०॥ 

. अथेति ।॥ दे पवनपुरपते अथ काननेषु उपेतां शं मानयन् अमर 

चनान्ते गाः चार तृणं सश्चारयन् खं मे देहसौख्यं देहि। पवनपुरपते 

श्रीमुरुवायुपुरताथ । अथ वर्पानन्तरम् । काननेषु अरण्येषु । उपेतां 
ह 54 पि 
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सङ्गताम्। शरदं दारद्ठम्। मानयन् तत्कासोचितेन मोगेन सम्मान 

यद्ग; । अमरवनान्ते निर्मवनाभ्यन्तरे । गां धेनूः । च र्यम् । 

स्वारयन् सम्यक्च चारयन् मक्षयन् ¡ लं शरृप्णः । मे मभानन्यदरणस्य । 

देदसौल्यम् जरोगाम्। देदि प्रयच्छ ! अन्यथा मगवद्भननं कर्तमशकय 

सादिति मावः शरदो रमणोयतामाह--तां भवद्धक्तवेतोपिमरुसर्िमूरा 

मिति। तां सरसीर्दसमृद्धयादिना प्रसिद्धाम्। मवद्धक्तचेतोविमरसरिर 

पूरं भवद्भत्तष्य धीकृप्णमक्तप्य । चेतः मन इव विमरः निर्मलः सट्क 

पूरः जस्पृते यप्यां ताम्। पकनर तेय रागद्ेपदिरादिवयम्, अप्व 

अनाविर्स्वं चेति द्रष्टभ्यम् ॥ 

इति गोगो पानां दाजाग्निमोक्षव्णनम् श्रतुवर्णनं च 

अएपत्वाङत्तम दशकम् ॥ 

एफोनपटितमदयाकम् । 

अथ भक्तानुप्रहायाद्ीकृतलीययिगरदस्य मगवतः श्रीकृष्णस्य जगन्म 

हनै सूपं पदयन्तीनां गोपवनितानां प्रवृतिमाह --~- 

खद्पुर्नवकलायकोमलं ्रेमदोहनमरेषमोहनम् । प 
ब्रह्म तदयपरचिन्धुदात्मकं वीक्ष्य सम्पुगुहुरन्वदं खियः ॥ १ ॥ 

-त्यदरपूरिति ॥ लियः अन्वहं लद्पुः वीक्ष्य सम्मुमुहुः! खियः गोप्यः । 
अन्वहं प्रतिद्धिनम्। तव श्रीह्ृप्णस्य वपुस्छदवपुः ¡ वीक्ष्य दृष्ट । सम्मुमुहुः 

सम्मोहमापुः । च्दूषामूतनिममरया बमूवुर्ययैः। सल दतं दर्शयति-- 

अदोमोहनमिति ! सकलजगन्मोहनमिव्यभः । अतर कारणमाद--नवरकलाय 

कोमलं प्रेमदोहनमिति । नवकलायकोमरं नवकरायवत् नूतन रुखय 

मुखुमवत् कोम मृदुलम् । पेमदोनं द्च॑नमलिण प्रेममकरपोलादकमि्य्थः ! 
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्रेमरक्षोखादकल्वे हेतुमाह - तत््वपरचिन्युदासकं चरस इति ! तच््वपरमि 

न्छदासमके त्वाकरं सूपं चित् जञानं सुदानन्दः परचिन्ुदावास्मा स्वरूपं 
यस्य तत् परचिन्सुदातकम् तत्त्वं च तत् प्रचिन्युदात्मकं चेति विदरौषण 

योरपि कर्मधारयः। चिन्पुदोः पर्वं प्रथमश्येकव्याख्याने दर्तितम् । ब्र 

अ्रप्वरूपं परचिदानन्दास्कतया मगवदवपुषो द्रां प्रमपकर्पोसादकलादिति 
भावः॥ 

योपरिकाः पुनर्मणवद्विरहं सोडुमक्षमा भगूवुरितयाह-- 

मन्पथोन्पथितमानसाः कमाखदिलोकनस्तारततस्ततः । 

गोपिकास्तव न सेदिरे हरे काननोपगतिमप्यद्यैखे ॥ २ ॥ 

मन्मथोन्मथितेति॥ हे हरे गोपिकाः जहर्युखे तव काननोप् 
मतिम् जपि. न सेहिरे) हरे विष्णो) गोष्रिका. गोप्कमारिकाः। 

मदर्थुखे दिवसारम्भे। अदिरवापि सम्बध्यते! न केवरमन्यदेति तदर्थः । 

तव श्रीकृष्णस्य । काननोपगसतिं काननस्य वनस्य उप समीपे गतिं पेनूनां 

भ्रचारणाय गमनम्( कि पुनददरदेदगमनमित्यपिदन्दार्थः। न सेदिरे 

न सोढुं शक्त! मवु । अते देतु---त्वद्विलोकनरताः इति। तव श्रीकृष्णस्य 

विोकने ददान तत्र रताः तरा । मगवद्धियेकनमङ्गमयादिति भाबः । 

गोपीनां मगवद्दोनासक्तौ दैतुमाह-- ततस्तत. कमात् मन्मधोन्मयितमानसाः 

इति। ततस्तत. पुन पुन.{ कमात्" कमेण । पुन" पुन. क्रमेण पूर्वा 

वस्थाया अधिकतयेत्यर्ः। मन्मथोन्मथिनमानसाः मन्मथेन कामेन उन्मथि 

तमू अतीव पीडितं मानम मनो यासां ताः। रागिणां रियजनविरोकन 

मङ्म्य दुम्सदत्वादिति भावः॥ < 

भगवति फाननं गतवति विरह्परिधुराणां गोपीनां वेितमाह-- 

निर्गते मवति दत्तदटयस्त्वदमेन मनमा मृगेक्षणा; । 
वेणुनादुयपकण्यं टृरतस्नरद्विवामकथपाऽभिरेभिरे ॥ २॥ 
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नित दति ॥ गोक्षणा- लद्रतेन भनसा निर्भते मवति दद्यः , 

दूरतः येणुनादम् उपकर्ण्य लद्विसासक्थया अभिरेमे! गक्षणाः सूगाक्ष्यो 

मोप्यः। सद्गते श्ीङ्ृप्णनिविन । मनसा चेतसा । उपरक्षिता इति 

शोषः। निर्गते प्रयाति मवति श्रीकृणे | दचदृ्टयः चश्ुर्विपयातित्रमण 

पनतं दा अपिता दृष्टि यामिस्ता ¡ ततः च्विपयमतिकन्ते भगवति । 

दूरत. दूरात् । वेणुादं भगवतो मुररीरवम्। उपकर्ण्य आकर्ण्य | पुनः 

ततोपि दूरदेशगमनेन वेणुनादेऽप्यश्रूयमाणे । लद्विखसकथया तव श्रीकृष्णस्य 

विटासकथया परस्परं विखसचे्टितालापिन 1 चशब्दौऽवाध्याहर्दन्य. ] 

अभिरेमे कथञ्चित् कालं निन्युरिरय्थं ॥ ` 

वनान्तमुपगतम्य भगवत ॒प्रवृत्तिमाद-- 

काननान्तमितवान् भवानपि क्लिग्धपादपतके मनोरमे 1 
व्यत्ययाकलितपाद मास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुन।जिकाम् ॥ ४ ॥ 

काननान्तमिति ॥| मवान् अपि काननान्तम् इतवान् मनोरमे 
ज्षिधपादपतले च्यघ्ययाकल्तिपादम् आस्थित चेणुनालिकां प्रत्यपूरयत । मवान्. 

श्रहृष्णः । अपि्त्वथं । काननन्तं॑ वनमध्यम् ] इतवान् प्राप्तवान् | 

मनोरमे रमणीये । क्तिग्धपाद्पतकते सिग्धम्य पादपस्य वृष्य तठे अधस्तात् । 

व्यर्ययाकर्तिपादं व्यर्ययेन व्यध्यासेन आकञिती निबद्धौ पादौ चरणकमले 

यस्िन्. कर्मणि तयथा भवति तथा । आस्थित. तिष्ठन् । वेणुनाटिकां 

सुररीभ्। प्रत्यपूरयत पुनः पुनरप्रयत् । वेणुना सज्ञगावियर्थ. } यदुक्तं 

कृष्णकर्णामृते --ध्ययरतपादमवतेसितवर्हिवई साचीकृतानननिवेशितवंशनालम्। 

तेजः परं परमकारणिकं पुरस्तात् प्राणप्रयाणसमये मम॒ सन्निधत्ताम् ॥' इति ॥ 

वेणुगानस्य रमणीयतानिशयमादह-- 

मारवाणधुतखेचरीङकरं निर्धिफारपश्ुपधिमण्डलम् 1 
द्रावणं च दपदामपि प्रमो ताक व्यजनि वेणुकूजितम् 1 ५॥ 

५ 
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 मारवाणेति.॥ हे भमो तावकं वेणुूनितं॑मारवाणघरुतेनरीडुलं 
निर्विकारपडयुपक्षिमण्डछं दपदामपि द्रावणं च' ध्यजनि। परमो शक्तिसमपने । 
तावकं सत्सम्धन्धि । वेणुकूनितं सुरीगानेम् । मारवाणधुतसेधरीकुलं मारवणिः 

काम्ष॑तं जनितरमपस्वेदादिकं सेचरीणां देवा्गनानां रं समू येन तत् । 

निर्विकारपद्ुपक्िमण्डलं निर्गता विकाराश्ेष्टा यस्माचनिर्विकारं पलां मृगाणां 

पक्षिणां विहगानां च मण्डर समूहो येन तत्। दषदाघुपदनाम्। कि पन 

रन्येषामिदयपिब्दार्थः। द्रावणं द्रवणसाधनमिति प्पापाणाद्प्रि पीयूषं 

स्यन्दते यस्य रीटया' इद्यादाविव रमणीयताव्ि्योक्तिः। चकाद्ः समुचये । 
व्यजनि जातम् ॥ 

काननं गते भगवति गोपीनां भगवद्धिपयचिन्तनभकारमाहतिमिः-- 

वेणुरन्धतरराइगुरीदरं तारसच्चलितपादपदम् । 
तत् स्थते त्र परोक्वमप्यरो सेपिर्िन्त्य युम्ेनाङ्गनाः ।॥ ६ ॥ 

वेण॒रन्धेति ॥ व्रजाङ्गना: वेणुल्धतरल्यूयुटीदले तार्पश्चलितपाद् 
पटव त् ठव स्थितं परोक्षम् अपि संविचिन्त्य मुसहुः अदो! ननर्निनाः 

गोपलियः। वेणुरन्मगरख्युटीदलं वेणुर्ेषु खररीसुपिरेषु तरखानि 

चश्चटानि अङ्गुरीदखानि यश्लिम्तच्। स्वरसन्दोहरकाशनार्थं वेणुरन्भाणि 

पिधतुुदूधारयितुश्ेति भावः! अत्रादूगुरीनां दरत्वोक्तया पराण्योररव्रिन् 

साम्य प्रतीयते । तारसश्चरितपादपलयें तालमश्चलिति तारसम्पादनाय तानु 

रोधेन वा सरितः पादपः पदकिषतटये यिप्तव्। तत् जगन्मोह् 

नम्। तव धी़प्णस्य। स्थितम् अरस्थानम्। परोक्षम् अपयक्षम् । 

अपिर्विरोमे। सेविचिन्त्य सम्यखीचिन्त्य ध्याला! मुमुदुः मोटमापन् | 

सहो इर्यश्यये ॥ 

नििथ्मप्दद्वद नीः सेवरीः सगषटेमान् पश्रूलपि। 
स्वत्पदप्रणयि काननें च ता धन्यघन्यमिति नन्वमानयनव ॥ ७ ॥ 
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निर्विष्ेवि।॥ ता सेच सगश्यान् पर् अपि कनिन् च 

धुन्यधन्य सनु इति अमानयन् । ता व्रज्या गोप्य 1 सेच देवा 

दना 1 सगमूृगान्. समान् पि मृगाश्च । पदमत अग्िषकरा्। 

अपिरमे काननम् अरण्यम् । जचेतनमपीति माव | भन्यधन्य 

सुराद्नायपेशयाप्यतिग्रयेन माग्बवत् | नन्धिखरधारणे] इति ' देती । अरमा 

नयन् बहमन्यन्त । अव्र हेतु --निविङमवदङ्गदर्धिनी सवसद्रणपि इति। 

निर्िरङ्कमवद्गद्िनी तिरस्टृतदरीरतया सतनिहिततया च निददाद्र निल 

मवदङ्गमसङ्गदर्चनरीरा इति खेचरीविरिपणम् 1 गोपीना सन्निानेऽपि 

टजया तथा दर्बनम्य दुर्भव्ादिति भाव 1 नि्वि्ा्मवद्गदर्मनानिति 

टिङ्गविपरणिमिन खगम्गानि यतामि योजनीयम् । ववदमणधि भगवत्पादार 

विन्दससपि इति काननविेषण्म् 1 गागीनाममिरपितम्य वुचयेोर्भगवला 

दारविन्दसग्याठन्पतयेति भाव । देवा्गनादीनामपि मगवलयादाम्बुज 

ससम्यारव्यतया काननम्य तछामेन तवपदया माग्ययच्चातिदाय इति भ्येयम्॥ 

आप्तरियमधगमृत कद्॥ वेणशुक्तस्मदोपमेफदा } 

दूरतो वत छत दृशश्येत्यादुखा युहुरिमाः समहन. ॥ ८॥ 

आप्वियमिति ॥ इमा हु इति अकुरा सममुहन्। दमा गोप्य | 

मुहु पुन पुन ] इति जनेन प्रकरेण । आाढुरा पयोडुना \ समाणुहन् 

समयमुहु । इतिवाणदा्ममाह--अट् कदा एकदा वेशुसुलःएसदोषम् भधा 

मृतम् आषिवेयमिति। कदा कम्मिन् कि! एकदा एकवारमपि। 

येणुभुक्तरसरेष बेणुयुक्तवयिष्टरससयुक्तमपि 1 समग्रो रस प्रप्तुमशग इति 

माव ] अषरागृतम् अमृतातिशचापि मगवतोऽधररसमि्यथे 1 जआपिवेय 

पास्यामि) पव म्वामिलपितमनुसन्धाय पुनवियदयापनन्तत्र स्यहोननरमा 

द्वय सनद् विृशषति--दूरत गत, दुराशाया कृतम् इति। दत 

दूरे रावदेतत्। नास्माकमेतत् सम्भवतीप्यथै । भग्यामावादिति भाव । 

नेति खेदे। दुराशया जव दुरम्रदेण। आद्चाया दुश्वमरभ्यवस्तुविषय 
स्वादिति द्रष्टव्यम् । छतम् अरम् ॥ 
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¡7 गोपस्ीणसुन्मादावस्थाषाह-- 

भ्र्यह॑ च पुनरित्थमङ्गनाधित्तयोनिजनितादनुग्रहात्। 

बर्शगपरिवशचास्त्रयि प्रमो नित्यमाुरिहे भत्यमूदताम् ॥ ९॥ 

मरत्यहमिति॥ दे प्रमो अङ्कमाः नित्यम् इद छृत्यमूदतामापुः। 
प्रभो शक्तिसम्पन्न। अङ्गनाः मोप्यः। मिस्य प्रतिदिनम्। इद् स्य 
मूढताम् दं मवं कर्नयमतयवधारणविधुर्ताम्। अपुःप्रापुः। जत हिवगाह-- 
पुनः प्रस्यहं च इत्थं तयि बद्धरागविवशाः इति। पुनः अनन्तरम् । प्रस्यहं प्रतिदिनं 

च । इत्थम् उक्तप्रकारेण । तयि श्रङृष्णे । बद्धरागविवलाः बद्धेन सम्बदधेन 

रागेण अनुरागेण विवशाः जवक्षमतयः सत्यः । रागवन्ये कारणं दर्जयति-- चितयो 

निजनितात् जनुमहाद्िति ! चिततयोनिजनितात् मनोभवछृतात् } अनुभहात् अनु 

महालकतया परिणतात् पीडनद्धेतोः { पीडनघ्यानुप्रहासकलं मगवति शङ्गा 

राव्यप्रेमलक्षणमक्छयुसतिदद्धिटेतुत्वादिति प्रणन्यम् ॥ 

एवं गोपीनां भगवति परेमभकर्मुपपायनन्तरं कविम्तमनुमोदमान भाद-- 

रागस्तावज्ञायते हि स्वमावान्पोक्षोपायो यत्नतः सयाम घां स्याद् । 
सासां त्वेकं तद्वयं रज्यमासीत् माग्यं माम्ये पाहि मां मास्ते ॥ १०॥ 

रागम्तावदिति ॥ रागः तावत् स्वमावात् जायते दहि। राग. 

भनुरागः। तावदिति र्थ । स्वमवाद् स्वमाघेन । जायते उववते । ग्रीणां 

पुसाघेवर्भः। दीति भसिद्धौ) मोक्षोपाय यननः स्यात् नवा म्यात् । 
मोक्षोपायः भगवति हरौ परेम यलन प्रयतेन} बाशन्यो विक््ये। 

स्यदिवेति नियमो नस्तीवयैः। तसां तु तद्रथम् गकं रन्धमासीत, 
भग्यं माग्यम्। तासां मोपीनाम्। तुरविमेये । तनाद--तद्वयमिव्याषरि । 

तद्वयं तयोः कामनु्दरस्य कान्तपेम्णो मेक्षयुः्वदन्येधसरम्णश्च हयं युप् } 

एकम् अभिन्नं सत्! रन्धं प्रातम् । जामी ममवद्। फान्तम्येशधरम्य 

चैवयादिदि मावः भाग्ये वुहनपरिपिक.। द्िरक्तिरदूमुनात् सन्तोपानि 
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रेका) जय प्र्थयते-दे मारते खं मां पदि इति, मस्ते 

्रीुस्वायुपुरनाथ। मामनन्यगरणम्। पाटि वायव ॥ ध 

दति वेणुगानवर्गनम् 

पकोरपरिनिमददाकम् ॥ 

परितमदकम् । 

अथ गोपीनां भगवस्मद्कमराम प्रयल्माद्-- 

मदनातुस्वेतसोऽन्यदं भवदद्घनिदवयद्।स्यकाम्यया । 
यथुनातटसीभ्नि सैकतीं तरछाक्ष्यो भिरा समाचिचन् ॥ १॥ 

मदनातुरवेतस इति ॥ तरसाः यमुनातरसीभि मैकतीं गिरिनां 
समाविचन्। तर्लक्षयः गोषयुन्दयं, ! यसुनातटसीति ययुनायाः कारिन्याः 

तटसीनि सीर्देशे। सेकं सिकतामयीम्! गिरिजां तसतिमाम् | सम 

चिचन् सम्यक् भत्तिपुरस्सरं पूजयामास. अर्चनप्रवृचयुदेदयमाह--अन्वहं 

भवदङनिदरयदास्यकाम्यया इति) अन्वहं प्रस्यहम्] भवतः श्रीकृष्णस्य ̂  

अदनिद्रयम्य पादकमल्रनद्रस्य यद्ये द्समावः तत्काम्यया तदमिरापेण । 

सगवता परिदीया तसादारविन्दशश्चपां कर्ुममिरुषन्त्य इत्यथैः एता 
दशामिरपि देतु --मदनातुरचेतसः इति। मन्मथोन्मधितमानर; इदयरभः ॥ 

गोपीनां गिरिनिर्चनपरकारमाह-- 

तव नामकथारताः समं सुद्शः प्रातरपागता नदीम् । 
1 

उपहारदतेरपूजयन् दयिते नन्दसुतो भवेदिति 1२॥ 

तेवेति। उदयः समं प्रातः तव नामकथारताः नदीम् उपागताः उपहारं 
शतैः इति पूजयन्) खदशः सुन्दर्यः । समं॑सम्भूय ] प्रातः उपसि 1 



धरकम्-६०] गोपीयस््ापहस्वर्णनस्् । ५३३ 

तव श्रीङृप्णस्य | नामकथारताः चैमयु कथात च रतास्तपराः । नामानि 

परटन्यः कथाः कथयन्यशरयर्थः। नदी यमुनाम्] ` उपागताः प्राप्तः । 

उपहारैः उपदाराणां निवेधपुष्पमल्यूपदीपादीनां ' शतैः ` इति एवम् । 

पर्यन्य इतति शोषः। अपूजयन् पूजयामाघुः। गिरिजामिति पूर्स्मादत्रानु 
चर्तते। प्रार्थनाम्रकारमाह- नन्दयतः दयितः भवेद्विति। नन्दुततः धी 

कृष्णः! दयितः पतिः] "काव्यायिति महामये महायोगिन्यषीश्वरि। नन्द् 

गोपपुतं देवि प्रतिमे कुरु ते नमः] इति मन्त्र जपन्त्य द्यथः॥ 

गोपीनां ब्रतचर्यामधिगतवतो भगवतः प्रवृविमाद-- 

इवि सा्षयुपाहितव्रतस्तस्छाक्षीरभिगीक्षय ता भवान्। 
करणाम्रदुखो नदीतटं समयासी्द्मुगरहेच्छया ॥ ३॥ 

इतीति ॥ भवान्. तदनुग्रहेच्छया नदीतर समयासीत् । भवान् धी 
छृप्णः। तदमुग्रहेच्छया तासां गोपीनामनुपरदेच्छया अनुग्रहा मिखापेण देतुना। 

नदीतरे यमुनाकूटम्। समयासीत् समागतः ! अनुपरहेच्छायां देतुः-- करणा 

भृदुलः इति ! कस्णया गोपीपु छपया। श्रदुकः आर््रचेता- सन् कर्णद्र 
सायां देतुमाद- ताः तरखक्षी. इति मासम् उपाहितवरताः अभिवीक्ष्य 

इति। ताः तरल्षीरननुम्दरीः। दति उक्तप्रकारेण । मसमिद्यत्यन्त 

संयोगे द्वितीया उपादितव्रनाः उपादितं धृतं तनं कास्याविन्यर्चनख्ं यामिः 

खाः। अभिवीक्ष्य अभितो रषट्॥ 

भगवन्तं इृष्टवतीनां गोपीनां प्रवृिमाह-- 

नियमावस्ितौ निजाम्परं तयमीमन्यवमरुन्य तास्तदा । 
यमुनासलयेखनाङ़लाः पुरतस््यामपलोक्य रजिः ॥ ४॥ 

नियमारसितापिति॥ तदा ठाः पुरतः सवां अवरोरय उिनाः। 

तदवा तरिमन्नवसरे। ताः गोप्यः} पुरतः पुरस्तात्] लां श्रीटृस्णम्। 
जरोष्य चट स्चिना. यीटिता.। दपिनमन्निधौ विवमत्येनि मावः 

{ ९४ 
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सत्ितुमाह--नियमापसित निनाम्बर् तटसीमनि अवछच्य यमुन जरयेर 

नाड्य दति। नियनावसितौ ततावसाने। निताम्बर स्व म्ब वखम्। तस्मीमनि 

पुरिनप्देने । अगुच्य निधाय । नरमा मूत्वेयर्भे 1 युन नल्लेननाउटा यमुना 

जले कारिन्दीजे यन् खेलन कादा उद्क्वाचानिका तम नाडराश्चरिता ॥ 

भगवाम्तदा ताघरामम्बराण्यपाटरदिव्याह--- 

पया नमिताननाघ्ठपो बनितासम्बरजालमन्तिक । 

निहित परमृद्य भूरहो पिप स तरमाऽधिरुढयाम् ॥ ५॥ 

-पयेति।॥ अथो खम् अन्तिके निदितम् अम्बरनार परिग्रह 

भूरह विगपम् अपिरूढवान्] जधा अन-तरम् 1 घव श्रीदप्ण } अन्तिर 

मोषीना निकरे निटि निक्तम्] अम्परनार वखसन्चयम्। परिणय 

गृहीत्वा । तरसा शटिति) भूरुह तीर्म्धम्य कम्यचित्तरो } विध्प 

श्ाखाम्। अधिन््दयान् जार्द् स्थित । ननु गोपीमि दुतो न भगवा 

नम्बरापहणाद्वासिि इप्याशङ्कायामाह--वनितामु लपया नमिताननसु इति 

यनितासु मापीपु1 वपया व्रीडया] नमिताननासु नम्रकखीयु सनीषु॥ 

भगवस्यम्बराण्यपहतवति गोपीना तात्काटिकीनम्थामाह-- 

इह तापदुपेप्य नीयता वसन व् सुशो यथायथम् | 
स ५ 

इति नमदुरिमे तयि बरुयति व्यापुुे वधूनन ॥ ६॥ ॥। 

दहति ॥ वधूननै व्याुसुहे। वधूननै गोपीमि । व्यामुमुद, 
वरिवक्तारल्या न किमपि क्रु वतु वाऽपि ता समथा वमूबुरिघय्थं 1 

मनु कथमेतामिरमग्रषुखीमिरम्यरापदरणमवगत्तमिपयशङ्वायामाट--तयि नर्ममनु 
स्मिते इति धुगरति इनि] चयि श्रङस्णे { न्मृदुम्मिते नर्मणा गृ स्मित 
यस्य तम्मिन्। इति अनेन पभ्रररिण } द्ुयति फथयनि सति ¡ कथन 
प्रकारमाट--रे सदश इट तावत् उपर्य यथायथ व वसन् नीयनामिति। 

युदा श्योमननयन। 1 तदा त्रीरालारानामरसपल्तिनासुमिषत्स्वयाणनामत 



दशकम् -६०] गोपीवखापदारवर्णनम्। < ४३५ 

एवातीव शोमनानां च तासां नयनानामवरोकनादेवं सम्बोधनमिति द्रष्टव्यम् । 
यदुक्तं श्रीह्प्णकर्णीम्ते--देव- पायात् प्रयति धिमठे यामुने मजतीनां 

याचन्तीनामनुनयश्ितान्यंुकानिं । रज्नाोरैरटखवलिनैरन्पिपसश्चवणि 
गोपखीणां नयनकरुसुमैरचितः केशवो न ॥" इति] दयुप्माभिरिति रोषः। 

इह भल्त। त.वदिलवधारणे। उपेत्य आगत्य । यथायथं स्वम्बानति 
कमेण | वः युप्ाकम्। वसनं वखम् । नीयताम् नेतव्यमिर्य्भः ॥ 

गोपीभिः प्रार्थितोऽपि मगवानम्यराणि नावच्छदिव्याट-- 

अयि जीव चिरं फिंलोर नस्तव दापीखश्रीकगेपि करिम्। 

प्रदिगराम्बरमम्बुजेक्षणे्युदितस्सवं स्मितमेव दत्तवा ॥ ७ ॥ 

अयीति | इति उदितः स स्तमेव दत्तवान् 1 अत्र गोषीमिरितव 
ध्यातव्यम् । इति अनेन प्रकरण । उदित. उक्त. | दं श्ीदरप्णः। 

सितमेव न व्नमरिटयथैः । दकप्रान् प्रायच्छः। उक्तिमकारमाह--अयि 

किश्लौरव्वं चिरं जीव, फ तव दासी. नः अपश्वीकरोषि, हे जग्बुजक्षण 

जम्बरं प्रदिदय इत्ति। अयीति सम्बोधने । किशोर पारक | चिरं चिराय। 

कि किमर्थम्) तव॒ श्रीरुप्णस्य। दासीः किङ्करीः। नः अस्मन्। 

अवक्षीकरोपि वक्लापहरणेन कदर्थयसि । अम्बुेक्षण पङ्कज.क्ष । म्व व्रम् । 

म्द्विश भयच्छ। अतर विग्दार् अप्रकषविवाद तव द।सीः प्रेमा्टा, किं कुतः 

अवशीकरोपि अवशा अनधीना. करोपि, किन्तु परिगृहाणिवय्थैः । अम्बरं 

प्रदिश वहप्रदानादिन। पतिर्भव द्युक्तो भगवाम्तदनुमोदनरूपमेवं स्मिते 

दत्तवानिति च गम्यते ॥ 

अथ मगवा्ताभ्योऽम्बराणि प्रायच्छरिदयाट-- 

अभिर तटं इतान्नटीः पर्िद्धाः -सगतीर्निरीकष्य ताः। 
वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवं गिरमप्यदा घुदा ॥८॥ 

अधिष्येनि ।॥ चम् सशिरानि वमनानि पुनः अनुप्रटम् एं 
शिरमपि सुदा अदाः) चलं श्रीरप्णः। अब्विखानि सर्गाणि] वमनानि 
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वल्लाणि । पुन अनन्तरम्) अदुग्रदम् अनुप्रसाम्। इद रतिपुखप्रद 

खादन्ते सवि्दलाच्चेति माव । एव वक्षयमाणपरकारम् । मिर वाणीर् 1 

अपिप्समुचये । खदा तद्भक्तिविलोकनजनिसया प्रीत्या 1 जदा दत्तवानघि। 

मोषीम्य इति देप । अत्र देतुमाह--ता तयम् अपिर छताज्ञली परि 

श्रुद्धा सवपती निरीश्य इति 1 ता मोषी । वट वीसम्। अधिस्व 

आर्छ। छताञजरी छत ॒अज्ञरिर्यामिस्ता । अत प्प प्रिछद्धा वि 

वला्वनरूपवतभङ्गदोषान्निवृत्ता 1 म्बगती आसनरणा । निरीक्ष्य च्छर॥ 

भगवदुक्तिपरकारमाद-- ॥ 

परिदित नु धो मनीपित बदितारस्विह योग्यष्ट्तरम् । 

यद्नापुरिने सचन्दिकाः क्षणदा इत्यबलास्त्यभूचिगान, ॥ ९ ॥ 

विदितमिति ॥ लम् इति अवरा ऊचिवान् लं शरीस्य ॥ 

इति अनेन प्रकरिण। अबला गोपी । उचिवान् उक्तवानसि] इति 

शब्दारभमाद--ननु बे मनीषित विदितम् › इह तु यमुनापुङिने सचन्दिका 

क्षणदा योम्यम् उत्तर वद्वितारा इति । नन्वि्यामन्तगे । गोप्य इति 

शेष । व युष्माकम् । मनीपितम् जभिरपितम् । विवक्षितमपि रज्ञा 

यक्तुमराक्यम् । विदितम् अवगतम् ) मयेति देष । अत्र करिवोत्तर 

म॒विष्यदी्याद--दृदेत्यादि। इह अत्न विपये । तुर्विशेषे । युना 

पुर्न कारिन्दीतीरे । सचन्दिका चन्द्रिकया ग्योल्लया सदिरा । 

क्षणदा क्षपा । योग्यमनुख्पम्] उत्तर प्रतिवचनम् । वदितार् वक्ष्यन्ति। 

माथुर वदामि, किन्तु क्थिवात्रोर भविप्यतीप्ययै ॥ 

अथ गोप्यो रब्धमनोरथा स्वगृहान् जम्मुिव्याद-- 

उपक भवन्पुखय्युत सपुनिप्यन्दि वचो ्गीदथः। 
प्रणयादयि वीक्ष्य वीक्ष्य ते वदनान्च शनमह गताः ॥ १० ॥ 

उपकण्यति! जयि मृगीदश भवन्युखच्युत मधुमिष्यन्दि वच टप 

ण्यै प्रणयात् ते यद्नाज्न वीश्चय वीध्य शनकै गृह गता । अयीति 
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सम्बोधने भगवत्निनि दोषः। -गृगीदशः गोप्यः } ‡ ' मवन्मुखच्युत्रं॑ भवतः 

. श्रीकृष्णस्य सुखात् वदनारविन्दात् च्युतं गर्तम् [` मघुनिप्यन्दि म॒धुदरवसुत् 1 

च. भापितिम् | उपकण्य श्रुता! मणयाद् परेमप्कर्पात् | ते तव । बदनार्व्य 

सुखपह्नम् | वीक्ष्य दष्ट] द्विरक्तिः पौनुन्ये। पुनः पुन्ी्येदयरथः । 
शनकैः मन्दम्। गृ गहं । गताः प्रातः । भगवद्शनमङ्गस्य सोदुमक्षभ 

सेऽप्यनन्यमतिकतया कथच्चिच्छने्ृहं जममुरिरयर्थः ॥ 

इति नन्यलुगृह्य वष्टवीप्रिपिनान्तेपु पुरैव सश्चरन्] 
करणश्षिधिरो हरे हर स्रया मे सकठामयावत्तिम् ॥ ११ ॥ 

इतीति] ननु हरे इति षषवी; अनुगृह्य पुरा इव विषीनान्तेषु 
स्वरन् कलणारिधिरः लं स्वरया मे सकखमयाव्िं हर । मन्विस्या 

मन्तणे। दहरे षिप्णो । इति उक्तभरकरिण । वह्वीः गोपीः] पुरेव 

ूर्ववत्। विपिनान्तेषु) बनमध्येषु ] सश्वरन् सम्यक् चरन् । कर्णा 

शिशिरः दय््रचेताः । से श्रीकृष्णः । त्वर्था कारविरम्बमन्तरेण । 

ममानन्यश्चरणस्य । सकसामयावरिं सकलानां सर्वेषां वाद्यानामाभ्यन्तराणां च 

आमयानां रोगाणामावरिं सच्चयम्। हर अपाक्रुर ॥ 

हति गोपीवख(पदारवणनं 

पर्टितमदुशकं सकम् ॥ 

एकपष्टितमदथकम् । 

अथं मगवता द्विजाद्भनानुपरद्येषक्रमे व्णेयति-- 

तेतथ पृन्दापनतोऽतिदूरतो 
चने गतस्तं खदु गोपगोकृलः । 
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हदन्वरे मक्तवरद्विआर्घना 
कदुम्बकानुग्रहणाग्रद पटन् ॥ १ ॥ 

ततध्रेति॥ तत च ल गापमोरि दृन्दावनत अतिदृरत बन 

गत । तत॒ अनन्तरम् । सशब्द वावयार्वरे। त्व श्रीरप्ण । गरष 

मोहे गोषा गावश्च तेपा कुरेम्समूहे । द््नते श्रूयमाण पद् भ्रयेक 

ममिस्बयत इति न्यायात् मोपसद्ै गोकु । सदेति शेष 1 

ृल्दायनत॒बृन्दावनात्। अतिदृरत॒ अतिदृरे । वर्मानमिति नेष । 

बनम् अरण्यम् । गत प्राप्त । ननु किमथमेतत् इतवानित्याकाङ्कषाा 

माद हन्ते मक्ततरदिजङ्गनाकदु्बकानुप्हणाभरट वहमिति । न्तर 

मनसि । भक्ततरद्विजाङ्गनाकदय्वकानुप्रदणाम्रह भक्ततराणामतीयं मगवति ह्रौ 

भक्ताना द्विजाङ्कनाना पिपरपतरीना कदम्बकस्य समूहस्य जनुप्रहणमनुप्रह तत 

आम्रहमभिरापम्। वहन् दधान । तदरागरहादिव्यर्थं ॥ 

अथ भगवान् गापान् द्विजान्तिक प्रेपयामासेदयाट -- 

ततो निरीक्ष्याशरणे वनान्तर 
फिोरलोक ्चुधित तपाङ्लम् 1 

अदृरतो यन्नपरान् द्विजान् प्रति 
ग्यमर्जयो दीदिपरियाचनाय तान् ॥>॥ 

ततश््ति॥ त तत तान् दीदिवियाचनाय अदूरत यज्नपरान 

द्विजान् प्रति त्यसर्मेय । घव श्रीकृप्ण } तत॒ अन तरम् | तान् गोप 
यार्बारकान् । दौदिवियाचनाय जदनपरार्थनाय । उ्द्र्त समीपे 1 यक्षपरान् 

स्वर्गकामनया यजतो भक्तिञ्ञानविशखान् 1 द्विजान्. ब्राहणान् । व्यसर्मय 

भरेषयामासिथ । प्रेपणे देतुमाह--भशरणे वनान्तरे कियोरलोक श्ुषित 

शृषाकुल निरीक्ष्य इति 1 अशरणे गृहरदिते । वनान्तरे वनमध्ये । 
किरोरलोक गोपारप्रारकजनम् । श्ुभित बुभुक्षितम् । तृषाकुर पिपासा 

रम् च सन्तम् । निरीक्ष्य द्रा] ननु दविनाङ्गनातुप्रहणाभिशपी मगवान् 
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किमर्थ पारुकान् द्विजसमीपं प्रेषयामासेति चेदत्र तरूमः-- वियामिजात्यादिना 

इपानां द्विजानां प्शात्पिमुखाय पुनस्तानपि मक्तिज्ञानतत्परान् विधातुमिस्य 

वगन्तम्यम्। भन्ते चैतदवक्षयति--निरूप्य ! दोषं निजम्! इत्यादिना ॥ 

जदरनं ,याचमानान् गोपान् ' द्विजन्मानौ नाभ्यनन्दज्निव्याह-- ^ 

" मृतेप्वथो तेष्वभिधाय तेऽभिधां “ 
कमाकेष्योदनयाचिपु प्रमो । १ 

धरतिस्थिरा अप्यभिनिन्युखरतिं 
न रिखिदूयुश्च मदीषुरोत्तमाः ॥ ३॥ 

शतेष्विवि ॥'* है भ्रमो महीवुरो्तमाः तेषु छमारकेु अधो गतेषु 
ते अभिधाममिधाय ओदनयाचियु श्रुतिस्थिराः अपि अश्रुतम् अमिनिन्युः) 

किचित् न उचुः च। प्रमो शक्तिसम्पन्न। मीयुरोरमाः बहणश्रे्ठः । 

तेषु कुमरिएु गोपपतेषु 1 अथो भगवन्नियोगानन्तरम्। गतेषु निर्गतेषु । 
ते श्र्ृप्णस्य । अभिधां नम] अभिधाय कथविल्वा। ओदनयाचिपु 
ओदनं याचमानेषु सरस | ष्णो घ, श्ुधा्तं ओदनं याचत इतीरयसपिव्यरथः | 
श्तिम्थिराः श्रुतौ कर्मैकाण्डोक्तकर्ममर्गि स्थिराः निशित्ुदधयः । अविरविरोषे। 
अश्रुतिं अवणाभावम् । जभिनिन्यु. अमिनीतवन्त. । शतमेव तैरिति मावः। 

अच्च श्रुतौ श्रवणे स्थिरा निश्चल अप्यश्रवणममिनिन्युरिति विरोधम्यापिश्न्देन 

प्रतीयमानचाद्विरोधामास । किचित् दास्यामि, नेति वा। उचुः उक्तवन्त. ॥ 

अथ बालका भप्रमनोरथा मगवननिकटं प्रसयजम्पुरियाद-- 

अनादरात् खिन्नषियो हि पालकाः 
समाययुक्तमिदं हि यज्यसु । 

विरादभक्ताः खदु ते मदीषुराः 

कथं दि भक्तं सयि तैस्समप्यंते ॥४॥ 

अनाद्रादिति ॥ बालका हि अनादरे विन्नपिय समाययु । 
चारकः गोपपुता ! दिस्स्वथं । अनादरात् द्विैरनाहततवाव्। लिन्रभिय 
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दुःखिताः} समाययुः परघयाज्वुः । जय कविस्तेषु द्विजेषु सोपहासमाद-- व 

यज्वसु युक्तं दि, दिते मदीषुराः चिरात् अमक्ताः सड, © लपि कर्थं 

भक्त समर्प्यते इति! इदं मगवतो वचस्यनाद्रः । यञ्च यागपरेषु। 

केवरेन यागादिकर्मणा सव्ममत्नामिरापिविरथः । युक्तम् उचितम्) दीति 

प्रसिद्धौ दि वस्मात्। महीषुराः व्रा्णाः। चिरात् चिराय । अभक्तः 

भगवति श्रीवासुदेव मतिर्या । खल्विति प्रसिद्धौ तैः भगवति हराव 

संकत्नि-। खयि शरकष्णे। कथं केन प्रकारेण । भक्तम् अन्नम्। समप्यते 

सम्यगर््ते] मगवति श्रीकृष्णेऽमक्ततया ते द्विजा भगवतम्ते नैव ओदनं 

यच्छेयुरिवयरथ. | अपगतं भक्तमन्नं येभ्यम्तेऽभमक्ता यतः तस्मादश्चक्ता मक्ता 

णे इतीदं तेषु युक्तमिति च प्रतीयते ॥ 4 

अथ गोषा द्विजपनी" प्रार्थयामुस्थाद-- 

निवेदयध्वं गृहिणीजनाय मां 
दिेषुस्त करुणाड्ला इमाः 1 

इति स्मिता भवतेरिता गता- 
श्वे दारका दारजनं ययाचिरे ॥५॥ 

निविदयध्यमिति ते दारकाः दारजनं गताः ययाचिरे । दारकाः 

गोपुमाराः। दारजनं द्विजपतीसमृहम्। गताः प्राः । ययाचिरे प्रभया 

भराुः। भोदनमिति शेषः |. अवर देतुमाह--मवना इहि म्मद्र ईरिताः 
इति । भवता श्रक्म्णेन । इति अनेन मकरेण । ईरिताः उक्ताः सन्तः} 

मगवदुक्तिपरकारमाह यूं मां गृहिणीजनाय मिविद्यध्वम् › करणाकृराः इभा 

जच दिशे, इति। मां शरीम्णम्। गृदिणीजनाय दर्जनाय } निनेदय 

ध्वम दष्णो व जोदनं याचत इति क्थयतेदर्थः । करंणाकुाः छपापरवद्ाः । 

इमाः विपल्य. 1 दिदेयु. दास्यन्ति ४ 

जथ गोपिभ्यो मगवद्रागमनं शरुलवा द्विजपरयस्वरितमाजग्ससाद-- 
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गृहीतनाध्चि तयि सम्मरमाङ्घला- 

अतुरिधं भोज्यस्सं प्रगृह्य ताः। 
चिरधृतत्वत््रयिजोकनाग्रदाः । 

स्वैर्निरुदरा अपि तूण॑माययुः ॥ ६ ॥ 

गृहीतनाप्नीति | ताः तयि गृहीतनानि सम्भमकुलः चतुर्विधं मोञय 

रसं भ्य स्वकैः निरुद्धाः पि तूर्णम् आयु । ताः द्विजपल्यः। लमि 

“~ श्रकृष्णे। गृहीतनातनि गृहीतं ज्ञातं नाम यस्य तस्मिन् सति। सम्ध्मा 
कशाः च्रिताः । चतुर्विधं चतो विधाः प्रकाराः कट्पदंशमधुरोपदंशाम्डो 

पदंशदध्युपदंशमेदेन, मोग्यखायपेयटेदयभेदेन वा यरसमस्तथाविधम्। भोज्य 

रसं रसवत् भोग्यम्] प्रगृह्य गृहीताः । स्वकैः स्वर्वृपुतैः। निरदाः 

निवार्तिः। अपिरविरोपे। तूर्णं क्षटिति। जाययुः आजुः] भ 
एत्राननेतयेति भावः । तासां अर्वायनादरणे हैदुमाद-- विरंधतत्वलमविलमेक 
नाग्रहाः इति। चिर चिराय धृतो यस्तव श्रीडृ्णस्य प्रविरोकने भरक्येण 
विलोकने दर्शने अग्रहोऽमिलपो याभिस्ताः ॥ 

विप्रपल्यो भगवन्तं ददश्युरिव्याह-- 

विरोरुपिच्छं चिङरे कपोलयोः 
सथु्टषक्कण्डठमाद्रमीधिते । 

निधाय बाहुं उुृदंससीमनि 
स्थितं भवन्तं समलोकयन्त ताः ॥ ७ ॥ 

प्रिरोरपिच्छमिति | ताः भवन्तं पषमटोकयन्त । ता. विप्रपल्यः। 

भवन्तं शी्प्णम् । समलोकयन्त सम्यग्ददयुः । विपरपतीमिर्टस्य मगवतः 

स्वसूपमाह--- चिकुरे विखेरपिन्छं कपोय्योः समुठसक्ुण्डटम् ईक्षित आद 
स॒द्य ससीमनि याहं निधाय स्थितमिति । चिङ्रे. कुन्तले! विरोखपिन्टं 

विशेखनि चश्चजानि पिन्छानि बर्हाणि यस्य॒तम् कपोल्योर्गण्डयोः। 

सयुलस्तकुण्डरं सय॒वपतन्ती शोममनि कुण्डले यस्य तम् । ई धिते फरा्ने । 
£ 56 
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ज वात्म-यानि्यजनिनानन्दापुराष्रम्। मृहदममीमनि सु पफम्ययि 
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न्मितम्य मोषस्य अममीमनि जममरदेदा | बाहु फरम। निधाय विन्यम्य। 

शिनं निष्टन्तम ॥ 

जथ मगपसमीप प्रापुपरपग्यन्तया कम्याश्िद्रिमाद-- 

तदा च ाचिचचदृषगमोयता 
गृदीतदस्ता टपिनेन यञयना। ~ 

तद्य मन्निनन्य भयन्तमन्जमा 
प्रित उयन्यमरो उतिन्यमी ॥ ८ ॥ 

त्देति॥ तदा च ववदूपागमायना फाचित् यवना दथितेन यन 
ह्ता मदन्त सधिन्त्य नदा ण्व कवय प्ररि्। तदा प्रम्धिनाु 
द्विपनीषु मगवन्त दरष्टुम । चकारम्चरधं | तदुषागमादयना स्ुपागमे 

तव ्रीरष्णम्यापागमे परापायुचना । भगवन्त दष्ट ्रन्यतेतयप 1 काचित् 
यनप्ली। यञ्यना यनमनेन । दयितेन मरा । गृदरीतदम्तागृनैता टम्त 
करो यम्यामा। जा पपिक्रिनिद प्रतिर रचष्णतिदुक्ा नियासतिर्थ 1 

भवन्त श्रीरृष्णम् | मच्चिन्त्य सगपरनन यथश्चन् हटाषरगृच । तदैव तस्मि 

ेवावसरे । अयसा वनिनि । अनायानेने्य्वं ] रवर जीवपरयरिवय 

रूप भगवस्सायुग्यम् । व्यि प्राप) ननु पुण्यपापया क्षयेण तिना 

कंथमीदयी स। मुक्तिमुपगतयनीति चेन, निरनिञ्नयमगवत्सङ्कन्पयुग्वानुमवेन, 

दुम्सदहेन भगवद्विएसन्तापन च मय प्रक्षीणयन्धना सती गुणमय देह जदा 

पिति ध्येवम्) अथ कमिम्तथाविधा तम्या गनिममिमन्धाव सविम्मयमनु 

सोदन व्याह चे अती छरिनी इत्ति जलो द्याव) असी 

यजेपरती । कृतिन माग्बवती ! अतिषोरेणापि तपसा प्राप्तुमदायम्य कैव 

ल्यस्यानायासेन तम्या रामादिति भाव ॥ 

भगवता द्विनाद्गनानुग्रदपररारमाह-- 



दुरकम्-६१} यज्वश्युद्धस्यवरसनम् 1 धद 

आदाय भोज्यान्यनुगृह्य ताः षुन- 

स््दङ्गसङ्गसशदयोञ्तीगदम् 1 
विलक्ष्य यक्ञाय विघर्जंयन्िमा- 

अक्थं मर्ृनपि तास्वग्ान् = ̂ ॥ ९ ॥ 
आदायेति ॥ चं भोज्यानि आदाय ता. अनुगृह्य पुनः तदङ्ग 

सद्धसयदया गृहम् उञ्क्ती. विरोक्य इमा. यजाय विसर्जयन् भर्वन् ता 
ˆ अगर्हणान् अपि चकरथं। खं श्रीकृष्ण | भोज्यानि चतुरविधानि। आ 

दाय स्वीय] ताः विपरपीः | पुनः अनन्तरम्। व्वदद्सङ्गस्टेया तव 

श्रीकृष्णस्य अङ्गसद्धे मकत्यतिदायेन प्ादशुशरषणादाविल्य्थः | सहया 
अभिलपेण | भक्तप्रयाङृतस्तु लया सहं रिंसयेत्याहु`] गृहं सानुषन्धम् । 

उन्ती, त्यनन्तीः। विलयेर्य दष) इमाः द्िजङ्गनाः। यज्ञाय जध्वद्यय। 

विसर्जयन् प्रथयन् } मरन् तातं पतीन्! ता द्विनङ्गनाबु । जगर्ह 

णान् अपगता गर्हणा परपुप्रिरीफनयुका निन्दा येभ्यन्तान् | अपिः 

सषचये । चकं हृतवानसि । अन्यथा ते परिलजेयुम्ता इति भावः ॥ 
अथ द्विना अपि मगवन्तं वुष्टवुरियाट-- 

निरूप्य दोपं निजमङ्गनाजने 
विलोक्य भक्तिं च पुनविचारिभिः) 

्रबुद्त्तैस्यममिषटुवो द्विमै- 
मस्तपुराधीशच निरन्ि मे गदान् ॥ १० ॥ 

निस्प्येति॥ खं द्विजैः पुनः अमिषटूतः। खं श्रीहप्णः ] 
द्विजैः य्ेपैरः। पुन. पुनरपि। अभिषटूत- अमितः स्तुत 1 नन्वमक्ताः 
कथं तुषट्वुरित्याशङ्ायामाह --निजं दोषं निच्प्य अङ्गनाजने भक्तिं च 

विरोषय इति । निजम् आसमीयम् । दोपं जगयतेः श्रीकृष्णस्य अवमाननस्पम् ! 

निरूप्य विचिन्ध्य 1 जङ्गनाजने द्विजातिसैम्कारगुस्छुरवासासमीमासातप्रीवाद्रि 

विहीने स्ीमने। भक्ति संसारयन्धमोष्षकारिणीं मेगवनि हरौ रति्। 



६४४ नारायणीयम् विन्धः-१० 

चकारस्समुचये। वियेक्य उपटभ्य। ननु कथं शरीह्ृप्णानाद्रणमासदोपं 

मेनिरे द्विना इत्याशङ्कायामाद--रबुद्धतैः इति। शरयुद्धं॑कातं॑त्चं 

जगसतिर्भगवान् शरीप्णोऽ्मानयाचतेसयतदरषं यैः । तत््वावयोपे दैतु"-- 
विचारिभि, इति । \ विचन्तनवीरिरिलय 1 अथ प्ार्थयते--दे मल्ुराधीश 

तवं मे गदान् निरन्धि इति। मर्नुराधीय श्रीगुह्वायुपुरनाथ। लं श्री 

ङष्ण । मे ममान्यश्चरणस्य ! गदान् आमयान् ¡ निरुन्धि निवारय ॥ 

इति यज्वपल्युद्धरणव्णनम् 

पकचषटिनिमद्दाकम् ॥ 

दविप्टितमद्श्कम् । 

अथ भगवत शीहृष्णव्यन््रदर्पापदरणं वर्णयितुमुपक्रपते -- 

कदाचिद्रोपरालान् प्रिदितमखपम्मारविमवान् 
निरीक्ष्य त्व शौरे मधयमदयुटूष्यंसितुमनाः। 

विजानन्नप्येतान् गिनयमृदु नन्दादिपशुपा- 
नपृच्छः कोपाऽय जनक भपतयुद्यम इति ॥ १ ॥ 

कद्ाचिदिति॥ दे शौरे त्र गोपान् कदाचित् विटितमखसम्भार 

विभवान् निरीक्ष्य विजनन्. अपि एतान् नन्दादिपज्चुपान् ईति मिनयमृदु 

मषटच्छ.। शौरे बुदेवपत्र। स्वं श्रीरप्ण । कदाचित् एकदा विहित 
मखसम्भारविमवान् विदित. उपाजितो मलस्य यज्ञस्य सम्भाराणामुपकरणाना 
विमवप्समृद्ियस्तान् । निरीक्ष्य दष्ट्। विजानन् एत्य विरोपेण जानन् । 
जपिरविरोधे) मन्दादिपपान् नम्दादीन् पान् गोपान्। अथवा, पुता 
निनद्रयागौयतान् गोपान्. व्रिजानन्पीति योजना। इन््रयागोचतता गोपा 



दशकम्-६२] इन्दयश्यविधातवर्णनम् ! ४४५ 

इर्यवगच्छन्नपीस्यथः। इति अनेन भरकारेण । विनयमृदु विनयेन पी 

भावेन मृदु अनुद्धतं यथा भवति तथा] अप्च्छः प्रष्टवानसि। भश्षपरकार 

माह--दे जनक अये भवतामु्यमः कः बा इति! जनक तत। अयं 

इदयमानः । उयमः उत्साहः ¡ क इति जिज्ञासायाम्। वाकारो वाक्या 

रुङ्करे। ननु किमर्थमेवमष्च्छेत् भगवानित्याकादूक्षायामाट--मघवमदम् 

उ्व॑नितुमनाः इति । मेषवमदं मघोन इन्द्रस्य मदम्] उध्वंसितुमनाः उध्वं 

सितुमुन्पूरयितुं मनो यस्य तादृशः सन्। इन्रप्य मदमुन्मूखयितुमिव्य्थः ॥ 

नन्द्य प्रतिवचनमाद-- 

यभपि मन्दस्त्वां सुत मनु बिधेयो मधचतो 

मखो वर्प वपँ सुखयति स वेण एृथिीम् । 
चृणां वर्पायत्तं निखिलघुपजीव्यं महितले 

पिदोपादस्माकं दृणसरिठजीज्या दि पद्रवः ॥२॥ 

बभाष इति॥ नन्दः खां बभपे। नन्दः नन्दगोपः। चां 

श्रीकृप्णम् । बमापे उक्तवान् । किमुक्तवानित्याकाङ्घ्षायामाह--घुतेव्यादि । 

ननु सुत मधवतः मलः विधेयः | नन्वित्यामन्त्रणे । मयवतः इन््रस्य। 

मखः अध्वरः ¡ विधेयः कर्तन्यः। ननु किमर्थमिस्याकाङ्क्षायामाह-- 

सः वे क्प वर्ण परथिवी घुवयति इति। सः इन्दः) वपे वत्रे। 

चीप््ायां द्विस्क्तिः। वर्पेण वृष्टया। पएरथिवीम् , अने प्रथिवीषब्देन अना 

रक्ष्यन्ते । तिरश्यामपिं सुउपवीतिः फम् । सुपति सरिटिपतप्यादिसगद्धय। 

प्रीणयप्तीप्यैः ननु माम्तु वर्षम्, को दोष इत्याशङ्कायामाह मदत मणां 
निखिरम् उपजीव्यं वर्पौयचमिति। मदितले मूतटे। नृणां मनुप्यागाम्। 

निखिरं समस्तम् । उपसीव्यं जीवनोपयोगि वस्तुजातम्। वर्षायत्तं वर्प 

धीनम्। एवं सामान्येन वर्पस्योपयोगे प्रदद्यं गोपानां विदोपमप्याह-- 

शोषादविं अस्माकं पवः कृणसरिक्यीय्याः हि दति। विकेषात् पिरिष्य । 



८४६ नारायणीयम् [स्कन्ध -१० 

जम्भाक गोपाना न} पद्व गाव । परणपतरिटजीन्या तृणानि सटिल 

जल नी-यानि जीयनेप्यु्ानि यासा ता। हीति प्रतिद्धौ । भतो विरो 
पतोऽम्मामिर्मघवतो मख क््तय इति माव 7 

अथ भगवन प्रतिवचनमाह द्राम्याम्-- 

इति श्रुता वाच पितुरयि मेपानाद सरस 
धिगेतनी मत्य मधपनिता शृ्टिरिति यत्। 

अट्ट जीयाना खनति खदु पृष्ट समुचिता 
महारण्ये क्षाः रिमिर बरिमिन्द्राय ददने ॥३॥ 

इति शरृवेति | अपि भवान् इति पितु वाच श्रुचा, सर्तम् आहं 1 
अथीनि सम्बाधने । मगवनिनि शेप ! भयान् श्र्प्ण । इति उत्तप्कारा् । 
धितु नन्दम्य। वाचमुत्तिम्। श्रता निशम्य। सरस सयुक्ति यथा भवति 
तथा। जट अकथयन् । ननु िमकथयद्विप्यत्राट-- एतत् परिक् इति। 
भिर निन्टायाम्। पद्विपयिरा निदव्यं } ण्तलदारभमाट--दृष्टि मघवननिता 
इति यत् इनि। वृष्टि परम्| मपवननिना इन्रटना। निन्दिमाह--नो 
सयमिनि। ननु क्य नायते दृष्टिरिनि चेरगट---नीवानाम् अदृष्ट समुचिता 
एमन खनु इनि। रीमाना प्राणिनाम् } जट नीदनोप्यानि भारन्य 
कम्। समुचिगा तवलीपनानुदराम्। गरि वर्ष | खनति जनयति } खल्वित्य 
वधारते, पमिद्धौ या। ण्वम यभिवरिति पृतुमुक्त्वा इन्द्रयागभ्य वृषटिटेतुवये 
यिरेकयमिचार दर्गयनि -महारण्ये वृषा दृद्रायक्रिमिव षटि ददते ्नि। 
महाएण्ये मदाटनयाम्। जव मरच्छन्दप्रयेन लतरयम्तरमि च॑नाना तव मवेदामावा 
दनुपयाग , तेन ननाना मयेन तवापि व नायन इ्येनदप्यनुपपनम् , यत्क 
यदद्टाधीनम् तन तदुरभाग म सानु परम्दरया बा नयनीति -यायान्व्यपि 
सृचिनम्] वभा तयद । ह्द्राय देग्याचाय। फरिमिव कथपिव। 
नि यतनम् । सिनिविन्दनेगिमिरय दिति) यवय यती यदं ] जना 
मगयर्रलामयत्पे नत्र परनन येनिररूव्यमिचरेण 7 मपवननिता 



दशकम्-६य] इन्द्रयागविधातधर्णनम् । ४४७ 

वृष्टरित्येतत् सस्यम् , किन्तु तेषां जीवनादृषटमेव ॒वर्षकारण मित्यवगन्तन्यमिति 

भवः॥ 

एव॑ नन्दोदितस्थैकदेशे दूषणमुदधाव्यापरं मागमङ्गीकुर्वन् कर्म्यमाह-- 

हदं ताबेत् सत्यं यदिद् पश्वो नः इरुधनं 
तदाजीव्यायासौ वरिस्वलमेते सचितः । 

सुरेभ्योऽषयु्कृश, नु धरणिदेवा; कितितठे ` 
ततस्तेऽप्याराध्या इति जगदिथ सं निजजनाम् ॥ ४॥ 

इदं ताव्रदिति ॥ चयम् इति निजजनान् जगदिथ । च्व श्रीकृष्णः । 

ति अनेन प्रकारण | निजजनान् निजान् जसमीग्रान् जनान् नन्दादीन् | 

अगदिथ उक्तवानति । उक्तिथरकारमाह--इदमि्यादि । इदं तावत् सत्य् ] 

तावदिति स्वथ! सद्यं रथ्यद्\ इदपदार्थमाद्-- चः द् पशवः कुर 

धनमिति] नः अस्माकं पञ्ुपानाम्। इह अस्मिन् लोके । पावः पेनवः। 

कुलधनं कुलस्य वंशस्य धनं सम्पत् । ननु तर्हिं किमस्माभिरघुना विधे 

पिस्राह--तदाजीव्याय असौ वरि अचठमर्ते समुचितः, क्षितितले धर्णि 

देवाः सुरेभ्य. अपि उङ्ृष्टाः ननु, तत. ते अपि आराध्या: इति । तदाजीन्याय 

तासां प्र्ूनामाजीभ्याय जीवनोपायभूततृणसरिलसम्पत्तये । असौ भारन्ध. | 

अचरत गोवर्धनाय । समुचित छुगरां युक्त । गोवर्षनस्य तृणसरिकिसम्पाद्क 

स्वादिति मावः। क्षितितले इव्यप्य यत्त इत्यादिः । क्षितितके मूते) धरणिदेवाः 

ब्रह्मणाः } सुरेभ्यः देवेभ्यः} उखा; उत्कर्षश्ञायिनिः  नन्वितयवधारणे 1 

„ तद; तस्मात् । ते धरणिदेवाः। अिस्समुचये । आराध्याः पूजनीयाः । 

अनेनास्माकतरिष्टमिद्धिः स्यादिति भावः ॥ 

नन्दादयो मगवद्वचनमङ्गीचकरुरिव्याद-- ८ 

मदाच श्रता बहुमतियुतास्तवेपि पशा _ 
द्विभेन्दरानर्चन्तो बरिमददुस्चैः क्षितिभृते । 
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व्यधुः प्रदधिण्ये सुमृशमनमन्नादस्युता- 
स्त्वमादा; ैलात्मा वरिमलिरमामीरपुरतः ॥५॥ 

भवदयाचमिति ।। ते पठः अपि मददरा शरुला बहुमति द्विम 
्द्रान् अरमन्त: श्चितिमृते उचैः विम् अददुः, प्रादक्षिण्यं व्यधुः, घुम् 

आदरयुताः अनन्, वं शरैखसा आभीरपुरतः अचिरं वटिम् जदाः} 
ते पुण नन्दायाः । अपि्त्ेथं भवद्वाचं भवतः श्रीकृष्णस्य वाचं वचनम् । 

भ्रुला निदाम्य ] बहुमतियुता- बहुमानयुक्त 1 यक्ियुक्ततया मगवद्ववनस्येति मावः 
द्विना ब्रह्मणान् । अर्न्तः पूजयन्तः । क्षितिभृते योवरषनप्वैताय । 
उचैः पूर्वमादविशि्हुसाधनेोपवहितम्। बरहि पूजाम् अददुः चकरुः 1 
प्रादक्षिण्य प्रदक्षिणीकरणम् । व्यधुः चक्रुः! दुमृशम् अल्यर्थम् । आदर 

युताः आद्रेण युक्ताः । अनमन् नमशक्ुः। लं॑श्रृप्णः¡ शैखाला 

शिरवन्महतीं तुभादाय, शेलोसि प्रसननोऽस्मीति वदनि; जाभीरपुरतः 
आभीराणां गोषानां पुरस्तात् । अचिरं सत्तम् । बजिषुपडारम्। बदाः 

अथुदट्वथा- ॥ 

अथ भगवान् मोषनां विधासादयार्धपकथयदिव्याद-- 

अमोच्य तानू किमिह श्रितथं मे निगदितं 
गियीनद्रो नन्वेष स्वबरिषुपशुदत्ते स्वगपुषा । 

अयं गोत्रो गोब्द्विपि च पिते रधितुमटं 
समस्तानित्युक्ता अदपृरखिरा गोक्गलजुषः ॥ ६ ॥ 

अवोच इनि। लं तान् प्रवम् अवोच च| लं श्रीरप्णः। 
तान्. मोपान्। ष्व वद्यनाणरीव्या) अवोच. उक्तवानसि) चकारः 

सपुशचये। उक्िमरकासमह--इह मे निगदितं वित्थं किम् , एषः निद्रः 
स्ववपुषा स्वबटिम्. उपुद्क्ते नन्, जयं गोः गोलद्धिषि च कुपिते समस्तान्, 
रक्षितुम् अरमि्ि 1 इहं जत्र विषये! मे मभ। निगदिते कथितम् । 

मयोक्तमिर्ययैः1 नमु कथं विश्वस्यत इलतराह--गिरीन् इत्यादि ! , प्ः 
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गिरीनद्रः गोवर्धन" । स्ववपुषा स्वस्य देवताविभदेण । स्वर स्वस्य बलिम् । 
उपसुदुक्तं आदत्ते। परयन्तु भवन्त इति भावः। नचिवन्दरे कुपिते का 

गतिरस्माकमियत्राह--भयमित्यादि । गोल, गिरिः। गोलद्धिषि पर्वतानां 

पक्षच्छिदि। चकारोऽप्यर्थक-] कुपिते कदे सति। सम्तानू सर्वा 
नस्माम्। रक्षितं त्रातुम्) अरुं शक्तो भवति। जस्य पर्वतस्येतरेभ्यः 
कोपि विरेषोऽस्तीति मावः। इति उक्ताः असिखः गोल्जुषः जह्ु } 

इति एवम्] उक्ताः भगवतेस्ताः। असिखाः स्े। गोढुन्जुषः गोकु 
रवासिन.! जहुः दष्टा भमूबु.॥ 

अथ गोपिभ्यो देवेन्द्रश्वुकोपेरयाह-- 

प्रिग्रीवा याताः खलु मवहपेता व्रजजुषो 
व्रजे यावत्तापननिजमखमिमिङ्गं निश्चमयन्। 

भषन्ते जानन्नप्यधिकरजताऽऽकरान्तहृद्यो 

न सेहे देषेनद्रसत्वदुरचितात्मोन्तिरपि ॥ ७॥ 

“ˆ परिप्रीता इति॥ यावत् ब्रजजुषः खल परिप्रीता, भवदुपेता ब्रज 

याता तावत् देवेन्द्र निजमसविभङ्गं निशमयन् न सेहे । यावत् यदा| तन 
जुष, गोषा.। सल्विति र्थे। परीताः परितः सर्वतः प्रीतास्त्टा । 
शेर समक्षमस्माकं वि शुमुज इति मल्वेति भाव. | भवदुपेताः भवता 

श्रीक्ेष्णेन उपेता. सहिता । त्रं पृञ्युय्वादिकाम् 1 याताः गता. । तचत् 

तदा! निनमखविभङ्गं निजमष्ठत्य यत्नो मखम्य यद्य विभ ष्वेसनम् । 

निशमयन् शृण्वन. 1] न सेहे न सोढवान्। निजमखत्रिमद्गमित्यतापि 

कम । ननु मर्स्याकारेण भगवता वैद्ण्ठेनैव भो मख इति कि नावगत 

मिन््ेगेखादाङ्कयामाह -- भवन्तं जानन् अपि इति । भवन्तं श्रीरृप्णं माया 

मानुपविमरहं विप्णुम् । जानन् अवगच्छन् ¦ अपिर्विरोधे ! नन्वस्तु शरीर्णो 

भगवान् विष्णुः, ततः किमित्यत आह-लदुपरचितासोतेतिः अपिं इति | 

त्वषा शरीक्ष्णरूपेण श्रीवेकुष्ठेनैव उपरचिन्ना कृता असनः स्वस्य उत्तरं 
। 



४५० नारायणीयम् [स्कम्ध -१० 

पद् यृ तथाव । अपिर्विरोये। विशेभर परिटरताट--भधिकरजसा 

जात्रानतहृदय इति । अधिकरनसा अपिकेन रद्ेन रसा तककरवेण मान 

ब्रोषमत्सरादिना । जाक्रान्तददय आकान्तमतिकरान्त हदय मनो यम्य स ॥ 

कुपितस्ये््रम्य प्रवृत्िमाट-- 

मदुप्यत्य यातो मधुभिदपि देवेप्यमिनय 
पिधत्ते वेन्र्टसिदशषदमा योपि महिमा । 

ततश्च ध्वमिष्ये पशुपहतर्स्य धरियभिति 
्रर्तस्त्ा जेतु मथि मथवा दुमंदनिधि ॥८॥ 

मनुष्यत्यमिति॥ स मधवा इ्नितानतुश्रटृठत किर} सं 

मगवटुपरवितापोनति 1 मघवा देवेन । इति एव निधिदय । लवा 
श्ीष्णम्। तेतु विनेतुम्] प्रेव॒ दयुक्त । किलेति वार्तायाम्। 

निशवयपरकारमाद---पगुपदहतकस्य भ्रिय ध्विप्ये इति । प्रुपहतकम्य गोपारा 

धम्य कृष्णप्य नन्द्म्यवा । श्रिय सम्पत्समृद्धिम्। ष्दसिष्ये निष 

पिप्यापि। एय निश्चये देतु --तत च दति । तम्मात् कारणादिवयर्थ । 

चकषव्दो वाक्यारद्कारे । तलदाभमाह--मधुभित् अपि मनुप्यत्र यात देवेषु 
अव्रिनय विधत्ते चेत्, विदरशसदसा कोपि मटिमा नष्ट इति। मधुमित् 
मधुहम्ता भगवान् टरि 1 अपिर्विरोधे । मनुप्यत्व मनुप्यमावम्। यात 

पराप्त । देवेषु अमर्येषु । अविनयम् अवज्ञाम्। विधत्ते करोति चेत् 

तर्टि। त्रिदशसद्रसा देवसमाना । कोपि अनिर्वचनीय | महिमा 

माहास्यम्} नष्ट विनष्ट । जत्रायमा्चय -मानुपै स्पैरपि खल देवास्सर्वदा 
सर्वात्मना पूजनीया , यतो वरषादरिना देवा मानुपाणा योगक्षेम वहन्ति। मनुप्य 

भावुपागतो भगवान् मथुन्ता ययविनय देषेप्वाचरति, तहिं सकर्मानवपूज्यता 

भ्रयुक्तस्य देवाना महत उत्कर्षस्य भङ्ग स्यात् ! यदितु मनुव्यभावमगराप्य मधु 

हस्ता देवेप्वविनय विधत्ते, तदा न देवाना मिजन कापि कषेति । अतो मनुष्य 

स्वरूपस्य मगवतो मघुदन्तुरपि देयेप्वविनयो न क्षन्तव्य इति। न्विन्द्र 
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कुतो भगवन्तं जेतुमक्षममात्मानं नाध्यगच्छदित्याकाड्क्षायामाह--दर्मदनिषि; 
इति] दुर्मदस्य निषिनिषानमूतः। दमदाः ख़ सरवानप्यासनो दीनान् 
मन्यन्त इति भावः ॥ 

इन्द्रो भगवन्तं जेतु प्रतस्थ ईइत्या-- 

त्वदावासं हन्ते प्रल्यजसदानम्बरथुवि 

रहिष्वन् बिभ्राणः इरिकशमयमभ्रेभगमनः। 
भ्रतर्थेऽन्वैरन्तर्दहनमस्दावैरविदसितो 

भवन्माया रैव त्रिभुवनपते मोहयति क्म् ॥९॥ 

स्वदायासमिति ॥ अयं त्वदावासं हन्तं भर्यजर्दान् अम्बरभुवि प्रहि 

ण्वन् कुर्द बिभ्राणः अप्रेमगमनः दहनमरुदायैः अन्यैः अन्तः विहसितः प्रत 

स्थे ।, अयं देवेन्द्रः लदावासं तव श्रीकृष्णस्य । आवासं पशुपवाटिकाम् । 
हन्तुम् उन्मूरुधितुम् । भर्यजय्दान् पुष्कलवर्तकादीन्। अभ्बरथवि नमः 

स्थले! प्रहिण्वन् सुश्वन्। कुरिरं वजम्। बिभ्राणः वहन्। अप्रेभ 

गमनः पेराबहमधिरूढः। दहनमस्दायैः जभनिपवनमथृतिमिः। अन्यै 
अर्रवैः। अन्तः हृदयेन । विहसितः अयमधुना अनन्तशक्ति विदवस्य 
गोप्तारं भगवन्तं श्रीकृष्णं जेतुमुयत, अहो मौ्यमस्येति परिहसितः। 
इन्द्रस्य दिकठेषु प्रधान्यान्मनसा विहसनमिति द्रष्टव्यम्। परतस्थे प्रातिष्ठत । 

हन्त कथमयं भगवन्नाथो देवेन्द्रः श्रङृष्णं जेतुमुयत इत्याशक्षां परिदर्वमरथान्तरं 

न्यस्यति --हे तिभुवनपते भवन्माया कं नैव मोहयति इति । त्रिभुवनपते 
तिगोकनाथ । भवन्माया भवतः तव माया] कं न मोहयति। स्वीनपिं 

मोहयत्येवेस्य्थः ॥ 

भगवान् शीकृप्यस्विद्वागमने प्रतरिपल्येस्तस्माद्वीतान् = मोपनाश्चा 

स्यश्च तस्थाविर्याह-- 

सुरेद्रः छधभेदद्विजकरुणया दौलङृपयाऽ- 
प्यनातङ्ोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पान् । 
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अहौ विः नायासो गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन. 

मरदरेदाधीश प्रणुद् धरयसि मम गदान् ॥ १० ॥ 

सुरे इति ॥ दे मरेदीरा लि् इति प्थुधान् विध्य 

इति सश्चिन्स्य निवसन् सवं मम॒ गदान् प्रणुद्र। मर्दी गुष्वायु 

पुरमाथ। भुखैरिन् सरारे। इति प्ठम्। परान् मोपान् } विधास्य 
आश्वस्य इति अनेन प्रकरेण। सथिन्य चिन्तयित्वा! निवत् 
वर्तमान । लं श्री्प्ण.। मम॒ यनन्यदारणम्य। गदान् आमयान्] 

प्रणुद नादय । मगवतधिन्तप्रकारमाह--अटो शिरिमित् फिने मायातः 
इति। अहो श्याश्यै। गिरिभित् देवेद्धः। कि कुतः कारणात्। न 

आयात. कुपितो मां जेतु नागत । जाधासनप्रकारमाह-- सुरेद्रः छदः 
चेत् द्विजकरुणया रैरछ्रपया अपि अम्माकम् अनातङ्कः नियतः इति। 

सस्र देयेन । करद कुपित. चेतति । द्विजकर्णया द्विजानां ब्राहमणानां 
कटणयां पया 1 दैल्रपया देट्य॒गोवर्भनाचरस्य छरपया करणया । 
अपिन्तमुचये। परम्परयिक्षं वरिनाऽप्येकम्या प्वासमदरक्षते सान्यमम्ति, 
क्रि पुनमिरितयोस्तोरिव्यपिरब्देन चो्यते। अस्माकं नः] अनतद्कः 

आतङ्कस्य दु.खम्थ अभावे सुखम्। नियत- निधित. ॥ 

इति इन्द्रयागविधातवर्णने 

दिषष्ितमद्दकम् ॥" 

तरिषष्टितमद्शकम् 1 

अम मवान् ्ीरप्ण. कुपतिननधेण भरान् जर्परनद््षीदिलाद-- 

~ ददृक्षिरे किङ तरधुणम्त- 

स्तनितनुभ्मितफम्पितदिक्तयाः | 
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सुषमया मब्दङ्गतुलां गता 

ब्नपदोपरि षारिषरास्त्वया ॥ १ ॥ 

ददशिर इति ॥ लया तद्छ्णं बनपदोपरि वारिधराः दद्धिरे किल | 
स्वया श्रीकृष्णेन । तर्षणम् इ्द्रागमनपरतिपारनक्षो । त्रजपदोपरि नज 

पदस्य उपरि उपरिभागे नमसि! वारिधराः मेषाः ¡ ददिरे दाः । किलेति 
वार्तयाम्। मेषानां स्वहूपमाह--अक्षतस्तनितजुम्मित्तकम्यितदिक्तयाः सुप 

मया मवदद्गतुरों गताः इति ! अक्षतस्तनितजुम्मितकम्पिततदिक्तराः अक्षतेन अवि 

च्छितेन स्तनितेन गर्जितेन जुम्मितेन व्याप्या च कम्पितानि चेषितानि 

दिक्तटानि दिशां तयनि भागा यैस्ते! अत्र तटशब्देन तत्स्था जना 

रक्षयन्ते। प्ुपक्ष्यादीनामरि कम्पितत्वभतीतिः फटम्। अथवा, अक्षतेन 

स्तनितजम्भितेन प्रवृद्धेन स्तनितेन कम्पितानि दिक्तरानि यैप्ते। सुषमया 
कान्त्या} भमवदद्गतुरां भवदद्गस्व भवतः शीकृप्णस्य अङ्गस्य शरीरस्य तुलं 
साम्यम्] गताः प्राप्ताः ॥ 

अथ गोपा भीता भगवन्तं शरणं जममुरियाह-- 

तरिुलकरकमिशरैस्तोयधारानिपाते- 
दिशि दिश्चि प्यानं मण्डले दण्व्यमने। 

ैपितहरिकितानः पादि" पाति तेपां 
> चचनमजित शृण्वन् मा बिभीतेत्यमाणीः ॥ २॥ 

व्रिपरेत्नि || दे अजिते इति तेषां वचनं श्ृष्वन्. इति भमाणी, | 
अजित केनाप्यपराजित । अनेन इन्द्रेण जेतुमशकयो मगवानिति ध्वन्यते । इतिं 

एर्वविधम् ! तेषां गोपानाम् } वचनं वाक्यम्! शृण्वन् निश्चमयन् । इति 

अनेन प्रकरिण। अमाणीः उक्तवानसि। भगवदुक्तिप्रकारमाह--मा 

बिभीत इति। बिभीत भीता मवत। गोपानां वचनपरकारमाह--नः 

कुपितरिकितात् पाहि पाहि इति। नः अस्मान्] कुपितदर्छितात् 

कुपितेन इन्द्रेण छतात् निर्गिताद्। वरपदिति शेषः। पाहि वाय; 
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सम््रमदुद्िरक्ति । गोपानामिवषुक्ौ हेत॒माह- प्ुपाना मण्डले दि्चि दिति 

विषुल्करकमिभ्रे तोयथारानिपाते दण्ट्यमाने इति। पदयुपाना गोपानाम् । 

मण्डले समूहे! दिधि द्विशि सर्वासु दिषु विपुरटफरकमिश्र स्थूटजर 

श्करामि । तोयधारानिषति तोयधारणा जलभाराणा निपातै सम्पाते 1 

दण्ड्यमानि पीद्यमाने सति ॥ 

भगवतो गोवर्धनाद्धरणमाह- 

दुर इह खल गोत्रो दैगत मोगशमो 
शिहतिमिह स रुन्ध्यात् को नु यः सशयोऽस्मिम् । 

इति सहसितगादी दे मोपर्षनाद्र 

लत्तिदयुमूो मूरतो बाठदोर्म्याम् ॥ ३॥ 

ुख इति॥ टे देव घ्वम् इति सहसितवादी गोवरधनादरि लसि 
बाो्भ्यौ मूरत उदमुमूर । देव प्रकाशमान । लव शीृष्ण । इति 
एवम्। सहसितवादी मृदुमन्दस्मितेन सह॒ वदन्) गोवर्षनाद्रि गोवरपना 
चरम्। त्वरित क्षटिति। बाटदाभ्य बाराभ्या दोय कराभ्याम् | मूरत 
मूरात्। उदरमुमूल उन्मूरितवानसि । उक्तिपरकारमाद--इह यु गोत 

दैवत खु स दृट् गोत्रो गिति र-भ्यात् , च॒ अम्मिन् क नु 
सशय इति। इट् उले जम्माक पुपाना वक्षे! मोत्र गापर्भनाद्रि | दैवत 

उरदेवेना। स गोवर्धन । रट् जत्र गाङ्ुले । गोतत्रो पर्वतद्विपोऽपीन्दरात् । 

विहरति नाम्। रुध्यात् निवारपिप्यति) व॒ युप्माकम्। अस्मिन्. 

मदुत्ते। कोनु सशय युप्मामि सशो न कर्वव्य शयथ ॥ 

श्रीकृष्णो गोवर्धन छत्रमिव वदश्तम्याधम्तात् गाव॒ सामपि वभे 

वासिना निषायारकषदिप्याद-- 

यु गिपिरस्य परोदूषवस्यास्य तायत् 
मिकतिरमदुदेमे दृग्नो चारितापे 1 
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परिकरपरिमिधान् पेदुगोपानधस्ता- 
< दुपनिदधदधत्था हस्तपत्रेन बौरम् ॥ ४॥ 

तदन्वि्ति॥ तदनु लवं तावत् प्रोदुधरतप्य जस्य गिरिवरस्य अध 

स्तात् दूरतः वारितापे सिकतिलगृटुदेशो परिकरपरिपिधरान् पेनुगोपान् उप 

निदधत् हस्तपतरेन रैटम् जधत्थाः। तदनु गोवर्भनोन्मूटनानन्तरमु। चं 

श्ीक्ष्णः । तावत् प्रथमम्। परोदुधृत्य उन्मूरितस्य । अस्य गिरिवरस्य . 

गोवर्धनाचरस्य। अधस्तात् अधः। दूरतः दूरे] वारितपे वारिति 

निवारिता आपो जलानि यरसिस्तस्मिन्। सिकतिरमृदुदेरो सिकतिठे बाठका 

प्राये अत॒ एव मृदौ कठिनितरे ददो! देशस्य विरोपणद्रयेन सुखवास 

योग्यता ददिता। परिकरपरिमिशरान् परिकरः शिक्यमाण्डादिभिः समैहपकरणैः 

परिमिश्रान् संयुक्तान्। धेनुगोपान् धेनू; गवो गोपांश्च | उपनिदधत् 

्रवे्यन् । हस्तपन्नेन = करपङ्जेन। दरं गोवर्धनाचटम्। जधलाः 

धृतवानसि ॥ 

भगवतः शेखवहनेऽनायासे ददीयति-- 

मवति विष्रतपरैले बािकामिधेयस्यै- 
रपि पिदितविसासं केचिराप्रदिरोले। 

सपिधमिरितयेनुरेकहस्तेन कण्ट 

यति सति पपालास्तोषमषन्त स्वै ॥५॥ 

भवतीति ॥ स्वे पशुपाटाः तोषम् एेषन्त ] स्वरे अलिखः। पुषः 

गोपाः] तोषं तुम् । एेषन्त प्रा्षाः। तोपकारणमाह--विधृतदरैठे भवति 
चाञिकामिः व्यैः अपरि विदितविलसं कैटिलापादिरोले सविधमिित 
येनूः गकदस्तेन कफण्डूयनि सति इति! विधतरौठे विधृतः एक्टभ्तेन 

विरौपतः पतनमयदेतुमतकम्पादिमिर्विना धृतः टो येन तप्षिन् 1 मवनि थी 

कृष्य । गाटिकामिः गोपविदयकिनीभिः । वयय रतैः अगिर्समुशचये । 
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विहितविलासं विरिति कृतो विरामो यम्मिन् कर्मणि तवथ] मवति तथा । 

केटिटापादिलेे केड्टिपादौ करडासषछठापादौ रेले तत्रे । सविधमिक्ति 

येन स्ये समीपे मिटिना आगता चेन् गा] एकहस्तेन एकेन 

हस्तेन करपद्नेन। कण्डूयति कण्ड्यन वुर्वाणे 1 चशब्दोऽत्राध्याहरव्य | 

सति स्थितवति सति) भगवत रोरोद्रटने अनायासमवमम्य पतन्या 

उपगप्ाद्रिति मव ॥ 

गोपा भगवत संरोद्धरण दृष्टा अतिपिभ्मिता वम्वुरिसयाद-- 

अतिपरहान् भिरिरेष तु वामके 

करमरेरुदि त धसे चिरम् । 
पिमिदमदभुतमद्रिपरल न्विति 

सदवलोकफिमिराकधि गोपकः ॥ ६॥ 

अतिमहानिति ॥ लदवलोकिमि गोपै इति आकथि | ल्दव 
रोकिमि शीरृष्णदर्रिमि । गोपै गोपै । इति अनेन प्रकरिण। 
कथि कथिनम् | कथनप्रकारमाह--गिरि अतिमहान् एष तुत वामके 

करसरोर>ि चिर धरते, इदम् अदूमुनम्, अद्रिर किमिति। गिरि गोवर्धन 

चन । अतिन्दन्ष्दुनर । एय श्रीकृष्ण । तुर्विरेपे। तमाद-- 
वामर इतपदि। त णल् वम्र दक्षिगेतरेा करतरेर्द्िकराव्जे) 
चिर विश्य। धरते वहति। इदः दृश्यमानम् । अदूमुनम् आशर्ेन् । 
अद्रिवरम् शद्रे गोवर्भनम्य पक्षरद्ितम्यापि बेह प्रभाय | किमिति जिज् 
सायाम्| न्विति विनरफ ॥ 

भगयन शेलोद्धारणेन प्रमां पदयतोऽपि मूढ्यन््य चे्ितमाद-- 

ह दद धा्येगषुप्य पटो 
व्यथितगाहरपावगयोषयेन् । 

इति दसिम्तपि बदपिग्मो 
दिवममरपुपरमपयत् 1 ७॥ 
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हदहदेति॥ हरिः तयि इति वद्वविगद्ेणः दिवससपतकम् उग्रम् 
अवरयत्] दरिः इन्द्रः। त्वयि श्र्ृप्णे] इति एवं विचिन््य । बद्ध 

विगर्हणः बद्धा सज्ञता विगर्हणा निन्दा यस्य सः। दिवप्रसप्त सप्त 
दिनानि। अयन्तसंयोगे द्वितीया] उग्रं भीमं यथा मवति तथा] अव 

पयत् व विधातुं जरधराशोदयामास ] चिन्तापरकारमाह--ह ह ह अमुप्य 
_ वोः धाषट्म् , असौ व्यथितव्राहुः गिर अवरोपयेत् इति । ह ह हैरयदूयते । 

वयोः बालकस्य] धषटश्र धृष्ठता। असौ वटुः व्यधितवाहुः व्ययित 

प्रासादो वाहुः पाणिर्यस्य तथात्रिधः सन् ¦ गिरि पर्वतम्। जवरोपयेत् 
अधः स्थापयेत् ॥ 

अथेन्द्रो भीतः पलयित इत्याद-- 

अचरुति स्वयि देव पदात् पदं 
गरितसर्वजे च घनोत्करे] 

अपहूते मस्ता मस्तं पति- 
स्त्वदभिश्ङ्भितधीः समुपाद्रवत् ॥ ८ ॥ 

अचरतीति ॥ दे देव मरतां पतिः तदमिदद्वितथीः समुपाद्रवत् । 

देव प्रकाशमान । मरतां देवानाम् { पतिः न्द्रः त्वदमिशङ्धितयीः 

लवः श्रीषृप्णस्य सकादयात् जमिदाद्विता भीता पीदर्म्य सः ! सयपाद्रवत् 

परलयनमकरोत् । दृद्रस्य भयहेतुमाह--त्वयि पदाद् पदम् अवर्ति घनो 

तके गरितसवैजकते मस्ता जष््ते च त्रि) त्वपि श्रीरष्णे) पदात् 
पूर्वस्थानात्। पदं ॒पदप्रमाणमपि देदान्तरम्। अचर्ति अगच्छति। 

घनोत्करे मेषस्य । गदिनसर्मजले गदितानि जुतानि सर्वाणि सकलानि 

जलानि यस्मातकमिन् । अत एव मस्ता वायुना। अपहत दूर नीते 

च सति। चरसे भगवद्चरनजरचछवणमल्दपहरणानां समुच्ये। मदीथा 

शक्ति्नासिमन् फ्नीनि विचिन्त्येति मावः ॥ 

अथ भगवान् गि मूमौ निचिक्िप इत्याद-- ~ 
ह 58 
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शमषपेषुपि वर्षभरे तदा 

पशुपधेलुङ़डे च रिनिगते । 
थुपरि पिमो मपुपादितभृधरः 

प्रमुदितैः पपै परिरेभिषे ॥ ९॥ 

शममिति॥ हे विभो तदा वर्षभरे शमम् उपयुपि पश्पचेनुरुरे 

विनिर्गते च मुवि समुपाटितमूधर ल प्रमुदितै षञुपे परिरेभिषे । विभो 

शिसम्न्न। अनेन गवत पर्यतम्योद्धरणे यथास्थाननिक्षेयणे चानायासो 

चोप्यते तदा मेषेषु मत्ताऽ्यह्ेषु । वर्थमरे भरे व्ये । दाम शन्तिम्। 
उपेयुषि गतवति सति। पञ्युपेनुञ्के पशुपाना गोपाना धेनूनां गवा च 

कुले समूहे सपरिकरे। विनिर्गते रोटम्याधादेशत् वरहिर्भते सति । चकारे 
वर्पशवम्छुपादिनिर्मैमयो समुचये । मुवि भूमौ] समुपादितमूधर सम्यक् 

यथास्थानम् उपहित निक्षिप्त भूधर गोपर्षनाचरो येनस ¡ च श्रीरप्ण । 

प्रमुदितै मगव्मावातिशयदरदनात् प्रक्येण मुदिते सन्तु । पम गोपै । 
परिरेभिरे जदिपिऽम् ॥ 

देव भगवन्त तुषटबुरिव्याट-- 

धरणिमेय पुरा धृतवानमि 

धितिधरेद्धरणे तय क' श्रम.। 

इति तुतखिदनैः कमलापते 
गुरुषुरार्य पार्य मा गदात् ॥ १० ॥ 

धरणिमिति ॥ दै युष्पुरालम कमलापते दति त्रदरै दुत ल 
मा गदात्. पाटय) गुर्पुराटय ब्रीगुरायुपुर्वास 1 कमरापते रक्ष्मीपते । 
इति अनेन प्रकरण! ग्िदरौ देवै। नुत स्तुत । ल श्रीरष्ण । 

माम् अनन्यश्चश्ण्म्। गदात् आमयात्] पाल्य रक्ष। नुतिपरकारमाह-- 

स्व पुरा धरणिमेय धृतवान् असि, तव क्षितिषरोद्धरणे क श्रम इति 
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पुरा पूर्वम्) चराहाधतार इव्यथः) धरि एथिवीम्। एवकारोऽयोग 

व्यवच्छदे ! धृतवान्. दंषमरेणाभयदधतवान्। तव तथाविधस्यानन्तदक्तेः । 

क्ितिधरोद्धरणे क्षितिधरस्य पृथिव्यपेक्षयाऽ्यत्सकस्य पर्वतस्य उद्धरणे बह्ने । 

क. श्रमः] न कोपि श्रम इव्यर्थ.॥ 

इति गोवध्रनोद्धरणवणेनं 

धिषष्ठितमदृशकम् ॥ 

चतुष्पटितिमदशकम् । 

खथ गोपा. शीङृप्णस्यालौ किकव्यापारदर्शना दविम्मिता भगवतो जातक 

मग्रच्छन् नन्दमिव्याह -- 

आलोक्य शैलोद्धरणादिरुपं प्रमापयुचचैस्तव गोपलोकाः! 
विधेशरं त्वामभिमत्य विश नन्दं मवज्ञातकमन्वष्च्छस् ॥ १ ॥ 

आरोक्येति ॥ विशे गोपलोकाः त्वां विधेशरम् अमिमत्य नन्द 
भवजातकम् अन्वपरच्छन्। विधे स्वे। गोपरोका गोपख्का । लां 

शरीक्रप्णम्। विशं सेकेशवरम् 1 अमिमत्य उदिदश्य । नन्दं वनेश्वरम्। 

भवन्नातकं भवत. भीरृष्णस्य जातकम् । अन्यष्च्छन् ए्पन्त. । जातक 

विपयकपशने हेतुभाद--तव खोद्धरणादिग्पम् उचै. प्रमावम् जारोरय इति । 

तथ श्रीरुष्णस्य । शरेोद्धरणादिरूपम् शटोद्धरणपूतनावधदफयामुरभञ्ननवृणा 

चर्तायपकरासभम्वस्पासुरादिमेदारच्यम् 1 उथै- उत्तनम् । प्रमावम् अरी किक 

व्यापारमित्य्ैः। आलोक्य दष्टा ॥ 

मोप नन्दोद्धितं भगवना जानरुफर भुला भगवन्तं वहमन्यन्तेप्याट-- 
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मर्गोदितो निर्मदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रमादः । 
ूर्याधिकस्वय्यसुराग एपा्यिष्ट॒तावद्वहुमानमार ॥ २॥ 

गर्भोदित इति 1 ततेन निजाय वर्गाय गर्गोदितः तव प्रभावः 

निर्मदित.। तनिन पिव नन्देन । निजाय वर्गाय स्वकीयेभ्यो गोपिम्य 

इ्य्थ,। गदित. मुनिना गरगेणोदितः “विद्यति यस्तव पुत्रे दादि 

नोक्त.। तव श्रव्णम्य। परमाव. मादास्यम्। नर्मदः कथितः) 

तावत् एषा त्यि अनुराग ब्हुमानमार. पूर्वाधिकः पेथिष्ट] तावत् 
भगवज्ातकशधरवणस्षमये। एषा गोपानाम् । त्वयि मगव्रति शीङ्ृप्णे। 

अनुरागः सेद.। वहुमानमार्. आद्रातिरायः ¡ रे्रषेणेव््थः। पूर्वाधिकः 

पू्स्मादधिकः सन्। पिष्ट अवर्भत ॥ 

अथेनद्रोऽपि गतमदम्सन् मगवन्तं तुष्टावेव्याद-- 

ततोऽवमानोदरिततचयोधः सुराधिरजः सह ॒दिच्यगन्या) 
उपेत्य तु्टाब स नष्टगवे स्ट पदान्जं मणिमौदिनाते ॥ २॥ 

तेत इति 1} तन स मुराधिराजः दि्यगव्या सह उपेत्यते प्वान्जं 

मणिमौरिना म्प्र तुष्टाव । तत॒ अनन्तरम् । स. यः पूर्व मनुप्यत्ं 

यात इत्याधुक्ला भगवन्तं जेतुमुयत । सुराधिराजः दमेन. । द्विव्यगव्या 

सुरम्या। सद सभम् उपेसय आगत्य | ते श्रप्णष्य | पदान 

पादरविन्दम्। मणिमौल्निः मणिखचितेन र्वलवितेन मौरिना किरीयेन। 

ष्टा । श्रीप्णपादारविन्दयोः प्रणम्यत्यथ,) तुष्टाव म्तुतिभिरारापितवान्। 

त्वामिति शेष.। ननु कथं स्वो देवेन्द्रो भगवन्तं तुषटवेलयाशङ्कायामाद--- 

नषटगवैः इति। - नष्ट. गर्वः जभिमानो यस्व तादयः सन्। गर्गनहे 
दैतुः--अवमानोदिततत््वव्रोधः इति 1 अवमानेन मगवतः सकादयात् परा 

जयेन उदितः उदत्रः तत्वयोधः मनुव्यतासुपगदीऽपि मयाऽजय्थोऽयं हि, 

किन्तु पूम्य एवास्माभिरिनि ज्ञाने यस्य सः ॥ 
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सुरमिच्दिऽपि भगवेन्तमभ्यपिश्वदित्याह-- 

खेदस्तुतैस्त्वां सुरभिः पयोभि- 
गोविन्दनामाङ्कितमम्यपि्चत् । 

पेगवतोपाहृतदिन्यगङ्धा- 
पाधोभिरिन्रोऽपि च जातः 1४॥ 

सेहस्युतैरिति ॥ खरमिः केदस्नुतैः पयोभिः लां गोविन्दनामाद्धितम् 
अभ्यिश्त् । सुरमिः दिव्यगवी । ेदस्नुतैः सेहेन स्तुतैः सुतैः! पयोमिुैः । 

स्वां श्रीङृष्णम् । गोविन्दनामाह्वितं गोविन्द इति नान्न अङ्कितं कृता] ` 

गोबिन्द रृत्याहयेव्य्थः। अपि च इन्द्रः जातर्षः एरावतोषाहतदविभ्य 

गङद्धाफधोमिः। अपरि च कश्च] इन्द्रः वासवः} जतः सञ्जात 

सन्तोपः। पेरावतोपाहतदिष्यगङ्गापाथोभिः देरावतेन उपाह्तैः आनीतैः दिव्य 

गङ्गायाः मन्दाकिन्याः पाथोऽमिः जैः] अम्यपिश्वदितयत्रापि सम्बध्यते ॥ 

अभिषेकस्य फटमादट-- 

जगल्येशे सपि गोङ्कठेदो 
तथाऽभिषिक्ते सति गोप्वाटः। 

नकिऽपि वङकष्ठपदेऽप्यलम्यां 
श्रिय प्रपेदे भवतः प्रमायन् ॥ ५॥ 

जगत््येश इति ॥ मोप्वारः नके वैकुष्टपदे अपरि अलभ्यां 
धियं प्रदे) गोपवाटः गोपानां निवासः] नाके म्वोौ। वैकुष्टपदे 
पिकृष्टयोके। अपिशब्दो विरोधे! अरभ्यां दु्भाम्। श्रियै रक्ष्मीम्। 

प्रपेदे प्राप) अत्र हेतुमाह--जगच््येतचे त्वपि तथा गोकृनेदो अभिपिकति 

सति इति! जगल्नयेशे जगस्रयस्य लोकत्रितयस्य ईय रक्षिनरि। चवि 

शरीङृष्णे। तथा तेन प्रकरेण । गोकृखेदो . गोकृस्येमो । सति पर्नमाने 

सति} पुवममितिचने देनुमाहू--मवनः पमादादिति। भेवनः व्रीृ्णम्य ॥ 
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अथ वह्णम्य कशिदनुचरो नन्दं जदारिव्याद-- 

कदाचिदन्तरयमुनं प्रमति स्नायन् पिता बरारुणुस्पेण । 
~ _ + [1 मरे [५ 

मीतस्वमानेतुमगाः परीं लं पं आरुणी कारणमत्यरूपः ॥ $ ॥ 

कदाचिदिति॥ कदाचित् प्रमाते अन्तरयुनं स्वायन् पता बाह्ण 

पर्येण नीव । कदाचिदेकदा। पाति प्रातः] अन्तर्वनं यमुनायाम्। 

सायन् सानं कुर्वाण । प्रति नन्द] वाद्छपूर्ेण वरणानुचरेण केन 

चिदषुरेण। मीत वरणपुरी प्रापित । अथ मगवतो मन्द्त्मानयनेमाद--- 

तमित्यायारभ्योषरशोकम्थचतुभपादपरमन्तेन । कारणमर्त्न्प- त्वं तम् आनेतुं 

तां बाणीं पुरीम् अगा { कारणमर्न्स मूमारापदटरणायाङ्गीड्नमनुप्य 

विग्रह. जनेन भगवतो वस्णाट्रवेशे दाक्तिदरदिना। स्वं श्रीरृष्णः। 

तै पितरं नन्दम्!) अनेतुं पत्यानेतुम्। तां मनुपयैुषाष्यतया प्रसिद्धम् । 

वारणं बरुणसम्बन्धिनीम्। पुरी राजानीम्] जगा. गतवानसि ॥ 

समम््रम तेन जलाधिपेन प्रमूजितस्तयं प्रतिगृह्य तातम् । 
उपागतस्तत्कषणमात्मगेदं पिताऽवदत्तचरितं निनेम्यः ॥ ७॥ 

समम्भ्रममिति || चवं ससम््रमं तेन जटाभिपेन प्रपूमित तं तातं 

परतिगृह्य तक्षणम् जलगेहम् उपागत । त्वे श्रीङृष्ण,। सततम््रम मग 

वदशेनेन जातसम्भ्रम यथा भवति तथा! तेन सागस।! जलापिपेन 
वर्णेन । शभरमूनित प्रकरण पूजित । तं ताते नन्दम्) प्रतिगृह्य आदाय] 

तर्षणं तस्िननेव क्षणे। त्रजौकसा चोकसम््रमनिवारणार्थमिति माव. ] आल 
गे व्रजम्) उपागत प्राप्त । पिता तत् चरित निजेभ्य अवदत् ] परिता 
नन्द. 1 तत् जसापद्रणादि । चरितं वृचान्तम्। नभ्य गोपिभ्य.1 
अवदत् अकथयत् | 

अथ भगवान् मोपानात्न. पद ् र्ादुर्चयदिस्याद-- 
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हरिं षिनिधित्य मवन्तमेतास् 

भवत्पदालोकनपरदधत्प्णान् ! 
निरीक्ष्य ष्ष्णि प्रसं पदं त- 

नूदुरापमन्यैस्त्वमदीद्यस्तान् 1८॥ 
हरिमिति ॥ देचिप्णो लं तान् अन्यैः दुरापं तत् प्रमं पदम् 

जदीदशः। स्वं श्रीङृप्णः । तान् गोपान्] अन्यैः तथाविधमगवद्भक्त 

भिननैः। दुरापं प्राप्तुमशक्यम् ! तत्. अनादरं तर्रघ्रूपम्। प्रमं सरथो 

ष्टम् । पदं स्थानम् अदीदशः ददितवानसि। ननु किमर्थमेतद्दीत 

वानिव्यत्राह-- एतान् मवदद्रालोकनवद्धवृप्णान् चिरीक्षय इति! एतान् 

गोपान् मवतः मायामानुपविग्रहस्य विष्णो; पदं त्क्ष तप्य अशोके 

बद्धतृप्णाः साभिखपाः तथाविधान् । निरीक्ष्य दृष्ट्रा । गोपानमिवंविधाभि 

रापोदये हेतौ दथेयति-- भवन्तं हरं विनिधित्य इति । भवन्तं श्रीकृष्णम् । 
हरिं पिप्णुम्। विनिधिव्य विषेण सुदं निधिघ्य | अमानुषैः पर्वतो 
दहननन्दानयनादिमिशेषितैरितयरभः ॥ 

स्फुरत्परानन्द्रसप्रवाहः 

्रूणक्रैवल्यमहापयोधौं । 
चिरे निमन्नाः खु गोपपद्व- 

स्वैव भूमन् पुनरद्श्तासे ॥ ९॥ 

स्फुरप्परानन्देति ॥ गोपसद्वाः स्ुरत्रानन्दरसमवाहभपूर्णकेवल्य 
मदापयोभौ चिर निमपराः खछ। मोपसद्काः गोपसमूष्राः। म्फुरतरानन्द 

रसपरवाहपरण कैवल्यमहापयोधौ स्फुरन् थकादामानो यः परानन्दात्मफो रसः 

तस्य प्रबिण प्रणीः प्रक्येण पूर्णैः कंपल्यास्यो महापयोपिः मदोदभिः 
तकिन्] चिरं चियय। निमा नितरां ममन} अमूवनिति रोपः} 

पिमरितवेचान्तरं ब्रघ्नानन्दमन्वमूचन्िव्य्थः। दे मूथन् पुनः ते त्वया एव 

उदूधनाः। सूमन् पपिूर्णं । ते गोपमद्वाः। स्वया धीृ्णेन । एव 
करिणान्येषां स्यवच्छेदः! उद्धृताः उन्नमा. छनाः 
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भथ फ्रि श्रीटध्णम्य निःङ्ट्तरप्नयव प्रतिपादन प्रकर्णदरुष 

महरति-- 

क्वदरद्रेर दव पेतरारनार 

पर्पदमनयाप्य दरि मक्तिमानाम् । 

नष्टि पुपस्पी स रि मापात् परमन 

प्यनपुगनिगामि् पादि मामाम्पेम्य. 1 १०॥ 

कग्यदयदरिति।॥ दे देव नन् दह परख्यी घ टि माधन् 

परासा। देव प्रकफा्मान । तत् तम्मान् कारणनि। त्व श्रीहप्ण 1 

हटिम्लथ। माषात् म्वेच्छयाऽङ्गाटृतःुढमच्वमयविप्रहतया प्रत्यक्षो चद्तमुप 

गतत । पराता मा्द्रानन्दायराधालक व्न्न। जमीति मेष । ततद 

माह--कुतर अवनारि अनयाप्य प्रपदम् णय फर्यनरवन भ्तिमाना दर्धिन 

मिति} उुत्रायतरि कम्मितरवतार् । अनवाप्य परप्तुमश्यम्। परपद म्ब 

निनय ब्रह्न ण्वम् उक्तप्ररारण । करवदरवन् फरम्थङ्कन्धूलर मिव । भक्तिमाना 

मक्ताना गापानाम्। दित प्रदधितम्] लयेनि नेष । निप्सलतप्रमवन्पद्वि 

यताऽन्धेरेव परपदरपरदर्यनम्यायक्यलात् मगवान् श्रीरृप्णा निकरकरेप्यथं । 

अथ प्रा्थयते--हे परनपुरवासिन् च माम् जामयेम्य पारि हनि । पवन 

निवासिन् गुस्वायुपुरनाथ। मामनन्यशरणम्] भमयेम्य गदेभ्य । पाटिरक्ष॥ 

हति मोवि-दुपदाभिेकवणन बगलोकात् न दानयनन गोपानां त्दपदुदरानकणन च 

चतुप्यररितमददाक्रम् ॥ 



पश्चपषटितमदशकम्। 

अथ भगवतो गोपलीभ्यः प्तिशुतमनङ्गोप्सवं वर्णयितुषुपकरमते-- 

गोपीजनाय कथितं नियमावसनि 
माेत्सवं स्वध्रय साधयितुं प्रवृत्तः । 

सान्द्रेण चान्द्रमहसा टिश्षिरीकृतागे 
भ्रापूरयो ुरलिकां यथ्नावनान्ते ॥ १ ॥ 

गोपीजनायेति॥ अथ लवं यमुनावनान्ते सुरिकां भ्रापूरयः। थ 
अनन्तरम्। लवं श्ीकृष्णः। यमुनावनान्ते यमुनावनस्य कारिन्दीतरयुवो 

वनस्य अन्ते अभ्यन्तरे। सुरिकां वेणुम्] प्रपूरय मरकर्पेण पूरितवान् । 

मधुरं वेशुना सञ्जगावितयरथः! ननु किमर्थमेतत् ृतवानिव्याकाद्क्षायामाह-- 
नियमावस्तने गोपीजनाय कथितं मारोस्सवं साधयितुं प्रवृत्त, इति। नियमा 

वसानि नियमस्य गोपीभिः कृतम्य कार्त्यायच्यर्चनतरतस्य अवसने बिरमि । 
गोपीजनाय गोपखीसश्चयाय। कथितं "विदितं ननु वो मनीषितम् इत्या 

दिना प्रतिन्नातम्। मरोत्सवं कामोत्सवम् । साधयितुं सम्पादयितुम् । भ्रस्तः 

उद्युक्तः सन्। यञुनावनष्य रमणीयतामाह--सन्द्िय चान्द्रमहसा दिरिरी 

तादो इति] सन्दरेण शर्करालिरुनया निव्रिडेन] चान्द्रमहसा चच्ि 
कया । एतचोलुष्टमद्िकाया अप्युपरक्षणम्। उक्तश्च श्रीमद्भागवते-- भभग 

वानपि ता रातः शरदोकु्टपछिकाः} वीय सन्तु मनश्च इति) शिशिरै 

फतारो शि्िरीहताः शीतटीकृताः आद्या दिदो यम्य। अनेन रदु 
दीपनसद्वावो दर्दितः ॥ 

गोप्यः सर्वं वर्य यमुनावनप्रप्तौ हैमुमूतं चिखविपोहं प्रापुरित्याद-- 

सम्भरठनामिरुदितखरमण्डलाभिः 
सम्भूरैयन्तमलिरं श्ुवनान्तरालम् । 
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सद्रेणनादयुपकण्यं विभो तरुण्य- 

स्तत्ताध्यं कमपि विततव्रिमोदमापुः ॥२॥ 

सम्मूर्ठनामिरिति। दे विभो दर्यः ततादं कमपि चिति 

विमोदम् जापु । पिमो परिपूणं । तर्ण्यः गोपवधूचयः। तादशं स ष 

तादयो यस्य॒तम्। अनुपममिव्यै-। कमपि अनिर्ववनीयम्। चित्त 

पिमदं चित्तस्य मनसो विमोदं सम्मोहम्। पुः म्रापुः। जव देतः-- 

सद्णुनादम् उपकप्य॑इति। लद्वणुनादं तव - शरीङ्प्णस्य वेणुनादं सुरटी 

रवम्। उपकर्ण्य आकर्ण । मुररीरवस्य मोहोलादनसाम्य दर्शयति-- 

उदितस्वरमण्डलामि सम्मूरनाभि असिं सुवनान्तराठं सम्मूष्ट॑यन्तमिति। 

उदितप्वरमण्डलामिः उदितानि स्फुटं श्रूयमाणानि स्वरमण्डरानि प्रयोगमेदा 

यातु तामि । सम्र्ठनामि. जरोदावरोहणस्पैस्वपमिः स्वरैः। यदुक्तम्--- 
(्रमयुकतास्स्वरास्सप मूर्धना परिकीर्निता › इति। अखिकं समस्तम् । सवना 

न्तरा भुवनस्य ोकघ्य॒ अन्तराटमभ्यन्तम्। अत्र॒ अन्तरारशब्देन 

ततरया जना रक्ष्यन्ते ! तिरश्चामपि मूर्तं व्यङ्गयम्॥ 

चितविमोहसुषगताना मोपीना प्रदिमाद-- 

ता गदङृत्यनिरतास्तनयगप्रसक्ताः 

कान्तोपसेवनरताश्च सरोरदाक्ष्यः 1 
सप विसृज्य मुरटीरवमोहितास्ते 

कान्तारदेदयसपि कान्ततनो समेताः -॥ ३॥ 

ता इति] अयि कान्ततनो ेदङृत्यनिरता तनयमसक्ता. कान्तोष 

सेवनरता. च ता. सरोर्दाक्ष्य सप्र वरिखग्य कान्तारदेशं समेता. । अयीति 

सम्पोधने। कान्ततनो मनो्राकार । काश्चित् गेदङ्कस्यनिरता. गृहकर्म 

व्याष्रताः। कश्चिच्च तनयप्रसक्ता; अपत्यरार्नपर्ा. 1 काश्चन् कान्तोपए 

सेवनर्ताः पनिशूपणरता-। चकारोऽनु्छानां मोजनाद्विकर्मनिरतानां समु 

याथ । सरोरदाक्षय गोप्य. 1 सर्वमसि स्वस्वकर्म ¡ विच्य स्यक्त्वा । 
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कान्तारदेशस् अरण्यप्रदेचम् । समेताः प्रक्षाः! अत्र हेतुः--ते पुरडी 

र्वमोदहिताः इति । ते श्रकृप्णस्य ¡ समुर्टीरवमोदिताः मुररीस्वेण वेणु 

गदिन मोहिताः जनितसम्मोहाः सव्यः ॥ ` 

अथ गोपीनां मगवत्समागमसम्बमं दर्शयति विमिः-- 

काथिन्निजाङ्गपरिमूपणमादधाना 
वेणुप्रणादमपकण्य कृताथेभूषाः। 

स्वामागता नलु तथैव विभूषिताभ्व- , 
स्ता एव संरुरुचिरे तव रोचनाय ॥ ४ ॥ 

काथिदिति॥ वेणुप्रणादम् उपकरण्यं काचित् निजाङ्गपरिमूषणम् 
आद्धानाः त्वाम् आगताः । वेणुप्रणादं सुररीरवम् । उपकण्यै जाकर | 

काधित् गोप्यः। निजाङ्गपरिभूषणं निजानामङ्गानां करचरणादीनां परिभूषणं 

वरयनुपुरादि । आदधानाः आ समन्तादधानाः दधत्यः । अनुरागचेष्टितोक्ति 

रियम् । यदुक्तम्---पविशोचनपथं त्वज्य॒निर्गच्छत्वनलङ्छृता' इति । लां 

शीकृप्णम् } जागताः प्राप्तः । कतार्धमूषाः तथा एव ननु ] खत निनाङ्ग 

परिमूषणम् जदधाना वेणुभ्रणादम् उपकर्ण्य इत्यपि योजनीयम् । जाद् 

घनाः कुर्वः । अत्रान्तरे वेणुप्रणादम् उपकण्यं भगवत्समागमल्वरया कताभ 

भूषाः असमापितारुङ्करणव्यापाराः] तैव तेनैव प्रकारेण । त्वाभागता 
इत्यत्रापि सम्बध्यते । नन्विसयवधारणे ! छृतार्षमूषासु भगवतः प्रीस्यतिशयो 

जात इत्याह-- ताः एव॒ तव लोचनाय विंभूषिताभ्यः संरुरचिरे इति 1 

ताः करपृतम्पाः कृतार्धमूयाश्च ! पवेद्यवधारणे | तव श्रीकृप्णस्य । रोच 

नाय नेताव। किमूकिताभ्यः अलड्छताभ्यः। संरु्चिरे र्षेये प्रीतये 
बभूवुः । अरङ्करणकारविरम्बमसहमानानां तासां प्रमपरकर्द्नादिति मावः ॥ 

हरं भितम्वथुविं काचन धारयन्ती 

काशीश्च कण्टथुवि देव त्वाप् समागता 
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ह्ासिविमास्मजयनस्य शकृन्द तुभ्यं 

व्यक्तं वरमा छख सुग्धपुखी वरिेपात् ॥ ५॥ 

हारमिति॥ दे देव काचन नितम्बसुवि हारं कण्डु का 

च धारयन्दौ तवां समागता। देव प्रका्मान। काचन गोषी। नितम्ब 

भुवि जषनष्यटे। हारं युक्तादाम। क्ठमुवि कण्ठदेमरे | का 

रशनाम्] चकारः समुच्चये! धारयन्ती वहन्ती । स्वां श्रह्प्णम् । 

समागता प्राप्ता अतरोलेक्षते--दे सुन्द मुग्धमुखी आलजघनस् 

विदरोपाच् हारिलं म्यं व्यक्तं बमापे इव इति। सुग्रषुखी मु युन्दरं 

सुखं यस्यास्तथाविधा सा गोषी। आस्मजधनम्य आतमनः स्वस्य जय 

नम्य नितम्बस्यापि। विरोषात् विभेषतः। हारितं हारोऽम्यास्तीति 

हारी तस्य माव॑. मनोटरलं॑च। शेणोमयोरमेदाध्यवसायः। तुभ्यं 

श्ीृप्णाय। व्यक्तं स्फुटं यथा भवति तथा । वमाप अकथयत् । इवेति 
सम्भावनायाम्] सुलसीन्दर्यस्य प्रव्य्षतयेन॒तत्कथनं न च युक्तम् , 
निलस्वम्याशुकाच्न्नतया तम्य मनोहरलयं व्तव्यमेवेति गोप्याधित्परपिः 

मुग्धुसीरयनेन ध्वन्यते ॥ 

काचिन् चे पुनरसज्जितकन्वुरीका 
व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा 1 

त्वामाययौ निरपमग्रणयातिमार- 
राज्याभिपेकपिधये करुधीधरेव ॥ ६ ॥ 

काचिदिति॥ काचित् पुनः व्यामोदतः कुचे अप्तनितकन्तुटीका 

त्वामाययौ ! काचित् गोपी] पुनःशन्द्म्त्े। व्यामोहत न्यामोदात् । 

कचे स्तनयोरित्यथैः। असन्ितरन्लुरीका असयो मितकन्चुखीका । लां 
श्ीकृष्णम् । आययौ प्राप । नन्वन्यामिर्गोपीमिः कुतो न॒स्मारतिव्या 
शङ्धायामाह--परवधूमिः लक्ष्यमाणा इति। परवधूमिः अन्यामिर्गोषीमिः 1 
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अरक्ष्यमाणा अदृष्टा च सत्ती । व्यामोहः परवधूनामपि वेदिततम्यः । अन्नो 

उसेक्षते- निरपममणयातिभारराज्यामिपेकविये करलीधरा इवेति। निरुपम 

भ्रणयात्िमारराञ्यामिषैकविधये नित्पमः अनुपमो यः प्रणयस्य प्रेमपकर्षस्य 

अतिभारः महान् भारः! अतिशय इतिं यावत् । तद्रूपे राज्ये स्थाप्य 

अभिषेकविधये अमिेककरणाय । करसीधरा सुवर्णकट्शद्रयं वहन्ती । इवेति 

सम्भावनायाम् ॥ 

अथ कासाश्िद्रोपीनां मगवत्सनि्धिं गन्तुभपारयन्तीनां पुण्यां गतिमाद-- 

काशिद्गृहात् किक निरेतुमपारयन्त्य- 
५ स्त्वागेच देव हृदये खद्दं षिमाव्य | 

देहं विधूय परचित्सुखसूपमेवं 
सतामाविशषन् परमिमा नु धन्यधन्या ॥ ७ ॥ 

काथिदिति॥ काधित् गृहात् निरेतुम् अपारयन्ययः है देव 
स्वामेव हदये सुदं विभाव्य दें विधूय परचिसयुखरूपम् एके त्वामाविशन्। 
काधित् गोप्यः; गृहात् भवनात्। रिरे बहिर्गन्तुम् अपारयन्सयः 

अपमर्थाः सल. } भक्वादिमिर्वलत्निवारितत्वाद्रिति मावः । देव मकाशमान? 

त्वां श्रकृष्णम् । हृदये चेतसि । सुदं सुतरा दृदम्। षिभाव्य ध्यात्वा । 

विजातीयमावनानन्तरितेमगवद्धावनाप्रवाहं॑कृतव्यर्थः } दें स्थूलसूष्मास्मकम् । 
पिधूय स्यक्त्वा । प्रचिस्सुखरूपं प्रचिदानन्दस्वरूपम् । एकमद्धितीयम् 1 

त्वां श्रीकृष्णाकार व्रह्म। चआव्रिरन् प्रापुः ननु कर्मपाशवद्धानां कथं 

बिदेदथक्तिः सम्भवतीति चेन, भगवद्िरहजनितसन्तापाविशयेन विगतकिल्विपा 

भगवद ष्टेषध्यानजनितानन्दातिदयेन प्क्षीणपुण्यसच्चयाश्च ताः परमासानं श्री 

कृष्णं ध्यायन्यो मुक्ता बमूवुरिति ध्येयम् । उक्तश्च श्रीमद्धागवते-- 

दुस्सहमे्ठविर्दतीत्रतापधुताञ्माः । ध्यानप्राघताच्युताषिपनिरवृत्ा क्षीणम्गराः ॥ 

तमेव परमासानं जारबुद्धयाऽपि सङ्खताः } जहुर्गुणमयं देहं सयः प्रक्षीण 

न्धना: ॥' इति। अथ कविस्तासां गतिभनुमोदमान आह---दइमाः नतु 
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पर धन्यधन्या इति) इमा सचायुक्ता अरुव्यविनिर्मेमा गाप्य | नन्वि 

स्यवधारणे ! परम् अय्थम् | धन्यधन्या अतिशयेन धन्या ॥ 

येन केनापि प्रकरिण श्रीरृण्णे मनम्समाघान मेोक्षदेतुियाट-- 

जारात्मना न परम्रात्मतया स्मरन्त्यो 

नार्यो गताः परमहमगरतिं धणेन 1 

त त्वां प्रकाश्परमात्मतनु कथश्चि- 

चित्ते बहन्नषूतमश्रममण्ुगीय ॥ ८ ॥ 

जासात्मनेति ।॥ अट प्रकाशपरमान्मतनु त त्वा फकथश्चित् चिते 
वहन् अश्रम् अमृतम् अद्लुवीय । प्रकादापरमासतनु प्रकरीङृतपखह्न 

स्वरूपम् । त तथाविषम्। त्वा श्रड्प्णम्। कथुश्ित् येन॒ केनापि 

प्रकरेण । कामनोधाद्विमिसियर्थं । चित्ते मनति । वहन् दधान । 
अश्रमम् जनायासेन । अग्रत मोक्षम् । अद्नुवरीय प्राप्नुयाम् । उक्त 

श्रीपद्धागवते “काम कोप मय म्नेटौकय सौदेव वा। नित्य हरौ 

विदधतो यान्ति तन्मयता दिते॥ इति) तददार्थमाह--नार्यं जरस 

ना, न परमासितया स्मरन्य क्षणेन परमहसगति गता इति। अत यम् 

इत्यादि । य॒जारासना उपपतिधिया । न परमासतया न प्रमाललेन । 

स्मरन्त्य ॒चिन्तयन्त्य । क्षणेन क्ञटिति। परमहसतगरपि परमदसानामासानास 
विवेकिना गतिं मोक्षम्! गता प्राप्ता ॥ 

गोीमिरदष्स्य भगवत ्वरूपमाट-- 

अभ्यागतामिरभितो बजसुन्दरीभि- 
सुर्सिमतद्रेवदन; करूगापरोकी । 

निस्सीमरान्तिजरधिस्तवमवेक्ष्यमाणो 
विशवरुद्य हर मे प्यनेश रोगाय ॥ ९॥ 
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अम्यागताभिरिति 1 दहे वि्ैक्य पवनेदा अमितः जभ्याग 
तामिः बरजमुन्द्रीमिः अविक्ष्यमाणः सुग्वक्ित््रैवदनः करूगावलोकी निस्सीम 

कान्तिजरुधिः घ्वं मे रोगान् हर। विरैकह्य जगदेकमनोहर । प्वनेश्च 

गुरवायुपुरनाथ। अभितः परसििः। अभ्यागतामिः आगतामिः। तेज 

इन्दरीभिः गोपञुन्दरीमिः। अवेक्ष्यमाणः दद्यमानः ! छणस्ितार्रैवदनः 

मुग्धेन मनोहरेण सितेन मन्दहासेन अप्र सिक्तं वदनं मुखं यस्य सः । 

करुण(वलोकी कृपया गोषीर्विरोकयनिव्य्थः। निस््ीमकान्तिजिकधिः सीमा 

रहिवयोभासमुद्रमूतः। सीमा अवधिः। लं श्रीकृष्णः मे मम। रोगान् 

आमयान् | हर -नाशय ॥ च 

षति ग्तफ्रीडायां गोपीनां भगवस्समीपगमनवर्णनं 

प्चप्रष्टितमदराकमेकोनम् ॥ 

\ 

प्टूपषटितमदशकम् । 

अथोपयाताघु गोपीपु भगवतः प्रवृत्तिमाह द्वाभ्याम्-- 

उपयातानां सुच्शं इखुमायुधवाणपातविवशानाम् । 

अभिवाञ्छितं धिधातुं इतमतिरपि त्ता जगाथ वाममिव॥ १ ॥ 

उपयातानामित्ति॥ चं ताः चामम् इव जगाथ । वत्वे ष्रीृष्णः 

ताः मोपीः। यामं प्रतिम् देति सम्भावनायाम्, अवधारणे वा । 

ननु मगवांस्तासामननुकूलः किमेवमवददित्याकाङ्क्षायामाद- कुखुमायुधवाण 

प्रतदिवशानाम् उपयातानां घुद्छाम् जभिवान्छितं विधातुं तमति: अग्रि इति । 

कुसुमायुधबाणपातविवन्चानां कुसुमायुधस्य कामस्य वाणपरातेन शरपातेन विव 

इा(मामव्चचितानाम्१ अत एवोपयातानां समीपे आगतानाम्)! दुद्शां 
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्रनतुनदरीणाम् । अभिवान्टितम् अमिरपितमन्ोसवम् । विपातु कर्तम् । 

कूतमति निश्ितमानस-। अपिर्वितेधे। तासा मुादमुरागवेशरा गिर 

श्रोतुमिति भाप ॥ 

भगवान् कुरयूर्ममप्यद्यार-- 

ममनमतव परमिनिगद भाप्रयितु जगिथ बुखय पधर्मम् । 
धम्य खु ते वचन कमै तु नो निरमटस्य गिधरास्यम् ॥ २॥ 

गगनगतमिति ॥ स्व॒ गगनगत मुनिनियह् श्रावधितु वुरयधूष 

जगिथ । च श्रद्म्ण । गगनगतम् अन्तरी्र्िनम् । मुनिनिगम् ऋषि 
सकश्चयम्। दुटवधू्पै बुरुगधूना कुटस्लीणा धर्मम् । जगिथ उक्तवानमि । 

सलञ॒श्रीमद्धागवतम्--द्ुदीरो दुर्मगो षदो जदो रोग्यधनाऽपि वा। 

पमि सीमि दातव्या रोक्रयुमिरपातकी | अम्वर्यमयशम्य च पगु ष्ट 

मयावदम्। जुगुप्सित्त च स्वल ओपपत्य उुरनरिया ॥ उति। नन्वनुप 

नीतस्य कामोर्छय एवाधरमे , किमुत परस्ीमि उुरवधृमि , जतम्तत्कर्वा कथिते 

उटगधूधमे क्थ सनीना विधास्र म्यादिव्यास्का पट्टिरनि--ते वचन धर 

खल, कतु नो विश्ाम्यमिति। ते तय श्ीरृष्णम्य। वचन वावयम्। 

धम्यं धर्पीदनपेतम्। खल्विति प्रसिद्धौ । उक्त च श्रीमद्रागवते--श्् 

गणा वच सत्यम्! ठति । तुद्रिषे। तदाट---ना विश्वाम्यनिति। 

विधाभ्य प्रिधासयोग्यम्। अत्र हेतु - निर्मरम्य इति। निर्युणलात् कमा 
नभिकारिण इवय । अल श्रीमद्धागवतम्--धर्मन्यतिक्रमो चट श्राणा 

च साहसम्। तेजीयस्तो न दोपाय वहे स्सर्वसुजो यथा ॥ ति ॥ 

गोप्यो भगवद निश्म्यातीव विरा गभूवुहियाह--- 

आकण्ये ते प्रतीपां याणीमेणीदशः पर दीनाः] 
मामा कर्णासिन्धो परित्यजेत्यत्तिचिर पिनेपुस्ताः ॥ ३ ॥ 
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आकर््येति ॥ ताः एणीदशः इति अतिनिरं विल्पुः। ता; एणी 
शः देरिणेक्षणा गोप्यः} ईति अनेन प्रकारेण । अति अतिमालम् 

चिरं चिराय। विषुः रदस्य उघुरिवय्ः। विपे दतुः- प्रं दीनाः 
इति। परम् अ्यर्थम्] दीनाः क्षीणमानसाः सत्यः। दैन्ये कारण 

माह--ते प्रतीपं वाणीमाकर्ण्यं इति ते तवं ्र्ृप्णस्य। प्रतीपं 

भतिकरूखाम्। बाणीं स्वागतं वः, किं करवाणि, कचिदुतरजस्यानामयम् , 

हेतागमनकारणमत, रजन्यां नेह सीमि; स्थेयम्, पतयः पितरो त्रातरः 

पुत्रा वा वोऽयदयन्तो विचिन्वन्ति, मा छष्वं बन्धुसाहसमित्यादिरूपछकतिम् ! 

आकण्य॑श्रुखा । विलाप्कारमाह--हे करणासिन्धो मा मा परित्यज 

इति। करणासिन्धो छृपाम्बुधे। अनेन सम्बोधनेन परिस्यागस्यानोचिल्य 

चोत्यते। ममेति द्विरक्तिस्सम्भरमात्। परियज उपेक्षस्व नः इति 

् शोषः ॥ 

अथ भगवान् गोपीनां मनोरथं पूरथितुमारेभे इव्याह-- 

तासं सुदितैरपितैः कस्णाकुरमानसो सरार त्म् । 
ताभिः समे प्रवृत्तो यथुनाप्िनेषु क्ाममभिरन्तुम् ॥ ४ ॥ 

तासामिति ॥ दे मुररे वं तामिः समं यमुनापुरिनिषु कामममि 
रन्त ्ृतः। सुररि स्रादुरम्दंन । लं शीकरव्णः। तामि गोपीभिः । 
समं सह) गषनलिनिपु कारिन्दीपकतप्देशेषु) कामं यथेष्टम् । 
अभिरन्तुं क्रीडितुम्। प्रवृत उद्युक्तः । भगवत. कीडोयमे हेतु.-- करुणाकर 

मानसः इनि। करुणया कृपया अक्रम मानसं मनो यस्य स । 

छरपद्रेतायां हेतुमाह--तासां रुदितैः ल्प्तैः इति। तासां गोपलीणां 
रुदितः रोदनैः। रपितैः भापितैः। सरेदनैमा मा करुणासिन्धो परि 

स्जेत्या्ारपिरिदर्थः ॥ 

अथ पञ्चमिगवतो गोपीमि. सह यथेष्टविहारं वर्णयति-- 
? 60 ४ 
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पश्टिरम्तु, द्र मद्भेमे निनगम असमय हृनि। स्ति मम्बोधने। 
चद्व । मदिमम्यन्तरथ सम्मागद्रितररमय | भोपाद्रना इति शेय ॥ 

एव॒ मामान्यनो गौपीजनमम्मागमुपररण्यनिन्दर् विनिष्य सुपिकामम्भोग 
लले भगवन्त म्तीति-- 

रथतुद्धपयोधरमा पपैरम्मलोदपासानम् । 
आधये मयन्ते पयनपृरधीय परमय मलगदान् ॥ १० ॥ 

राधातुद्रपयोधरति ॥ अद राभातुद्गपयाधरमाधुपरीरम्मरोदधपामान 

मवन्तम्- आराधये । राधतुद्रषोधरसाधुपरीर्मणेदपापान राधायस्तन्नाम 

ेयाया कम्याधित् गोपयनिनाया तुद्रयोरनतयरो पयोपग्यो म्ननयेोर्य प्रातु 
परीरम्भ गादाश्पण तव रोप सामिरटाप आला मना यम्य तम्। 

मवन्तं श्रीरप्णम् } खाराधये पूवयामि) अव पर्थयते-रे पयगुराषीय 

ल सकरगद्रान्. शमय इति। . पयनपुराधी् गुस्यायुपुग्नाथ। मल 

गद्यत. सकरन् बाद्मानाम्यन्तराश्च सरयोन् गदान् वतादरीत रागाद 

समयान्] यमय माद्यय॥ 

इति राखकीदाया गोपीनां भगव क धमेपिददवगेन 
यमुनापुटिने मगवता छह विहारवर्णन च 

चद्रूपष्टिनिमद्दाक्म्॥ 

द्तपटितमद्थरम् । 

एर्व "मवत दृष्णाटव्माना गोप्य आसमान सुपि स्रीणामभ्यपिर्क 

मेनिरे इष्याद-- 

स्फुरत्परानन्द्रसात्मफेन 

खया समामादितभोगरीलाः 1 
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असीममानन्दभरं प्रपन्ना भ 
महान्तमापुमेदमम्बुजाक्ष्यः ॥१॥ 

स्फुरत्परनन्देति ॥ अजम्बुजक्ष्यः महान्तं मदम् जपुः | अबु 
जक्षवः गोप्यः। महन्तं ्ृष्टम्। मदं गर्वम्। जपुः प्रपुः। मद् 

कारणमाहे--असीमम् आनन्दमरं प्रपन्नाः इति। असरीमम् अपगततावधिम् । 

आनन्दभरम् आनन्दस्य रतिसुखासकब्रहमानन्दस्ये भरमतिरेकम् | प्रपत्ताः 

भ्राताः! अआनेन्दािरेफे देठमाह--त्वया समासादितमोगटीखाः इति } ल्या 

श्रीकृष्णेन] समासादितभोगरीसः समासादिता प्रा्ठा मोगरीरा रतिकरीडा 

यामिस्ताः। ननु भवता सङ्गताः श्रृ्टं रतिषुखं यथपि प्राप्त भवेयुः, 

तथाऽपि ब्रह्मानन्दं कथं प्रपन्ना इत्याकाङ्षाथामाह--सफुरत्परानन्द्रसास 

केन इति। स्फुरन् प्रकाशमानः परानन्दो वह्मनन्द एव रसः जला यस्य 

तेन! भानन्दालकस्य भगवतः रमाष्टेपादिना रतिद्वघल्रेण वह्मनन्दातिरेक 

भेवान्वभूवन्नियर्थः ॥ 

अथ भगवान् गोपीनां मदं नाशयितुं तिरोहिषोऽमूदिवाह-- 

निटीयतेऽसौ मथि मय्यभाये 
रमापतिर्धिश्वमनोभिरमः 1 

इति स्म सर्वाः कलिताभिमाना 
निरीक्ष्य गोषिन्द॒तिरेहितोऽभूः ॥ २॥ 

निदीयत इति ।॥ हे गोदिन्द सवं तिरेहितः घम्. गोदिन्द 
श्रीकृष्ण । तिरोदितः अन्तर्हित. 1 अन्तर्धाने दैतुमाह--सर्वाः इति स 

फर्तिमिमानाः निरीक्ष्य इति! सर्वाः सकला गोपी; । इति एवे निधित्य । 

स्मेति पादपूरणे, वाक्यारङ्करे वा । कणितामिमानाः क्तिः धृतः अभि 

मानो गवो याभिस्ताः। निरीक्ष्य दृष्टा विचिन्तनपरक(रमाह--विधमनोभि 

~ रामः असौ रमापति; मयि मयि अमाय निटीयते इति। विधमनोमिरामः 
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र 
जगदेकमनोहरः। रमापतिः रमाया ल्दम्याः पतिः। तत्या अपि मनो 

मोहनोऽयं श्रीकृष्ण ददयर्थः। मपि मय्येव । द्विरक्तिगोषीनां बहुलात्1 अमामं 

मि््योजम्। मिरीमते आसक्तो भवति} अन्यायु दाक्षि्याददिरेवानुराग 

प्रकटनादिकमिति भावः॥ 

भगवनिकन्ते राधां नाम कामपि मोपीमरमयदिव्याह-- 

राधाभिधां तायदजातगर्ा- 
ˆ मतिप्रियां गोपवधू णे 1 
भवानुपादाया गतो विदूर 

तयासद स्ैरमिहारकार ॥३॥ 

राधामिधामिति ॥ भवान् तावत् राधामिधां गोपवधूम् उपादाय 
स्मैरविदारकारी दरं गत. । मवान् श्रीरप्यः। ताव्त् तदा) राधा 

मिधां राधेत्यभिषा यस्यास्ताम् । गोपवध, गोषीम् ¡ उपादाय आदाय । 

तया रधया। सद् समम् । प्ैरविहारकाी ! यथेच्छं विहारं वुर्वाण. 1 

विदूरं दूरदेश्म् | ननु कतो राधाऽपि न त्यक्तेति येचव्राह--अत्िप्रियामिति ! 
अत्ति अतिमातरं प्रिया बह्माम् । राधायां प्रमातिद्ये हेतुमाह---अजातगर्वा 

मिति! अजात" अनुसन्न" गर्व॑ अभिमानो यम्यास्ताम् ॥ 

तिरोहितेऽथ त्वयि जाततापाः 
मम समेताः कमलायताश््यः 1 

वनेवने त्वां परिमागेयन्त्यो 
परिपादमापुमेगवत्रपारम् ॥४॥ 

तिरोहितं इति ॥ टे भगवन् जथ कमखायताक्षय; त्वयि तिरोहिते 

समं जाततापा. समेता. बने बने त्वां परारगयन्त्यः अपारं विषादम् आपुः । 

भगवत् दश्वरीदिसम्पच । अनेव मगवतत्तिरोधानसामर्यं चोत्यते । अथ 
अनन्तरम् । = कमलयताक्ष्य॒त्रजघुन्दय.। वयि श्ीहृप्णे । तिरोहिते . 



द्राकम्-६७) रासक्रीडावर्णनम्् ॥ ४७२ 

अन्तर्हिते सति! स्मरं तुयं यथा भवति तथा । जाततापाः जातः उत्पन्नः 

तपरः सन्तो यासां ताः। तुल्यसन्तापा इव्यर्थः । समेताः पिस्ता: } 

वने बने वनेषु सर्वत । तवं शरीृष्णम् । परिमार्मयन्त्यः परति मारभयनयः 

अन्वेषमाणाः । अपारम् अनवधिम् । विषादे दुःखम् | पुः प्रपुः। 

ने मु भगवन्तं प्रापुरिति भावः॥ 

गोपीनामन्वेषणपरकारमाह-- 

ह्या चूत हा चम्पक कणिकार 
हा मिक माङति चार्वस्यः । 

पि वीधितो नो हृदयेकचोर 
इत्यादि तास्त्यत्मवणा ष्छिपुः ॥५॥ 

हा चूतैति॥ वघ्वणाः तयः इत्यादि विलेपुः 1 चसवघाः लवि 

श्ी्ृपणे प्रवणाः आसक्तचित्ताः। ताः गोप्यः । इत्यादि एवमादिप्रकारेण । 

विलेपुः विरये चकरुः । विरापपरकारमाह--हा षूत हा चम्पक कमिकार् 

हा मके मारुति बारबल्यः युप्मायिः नः ददयैकचोरः # वीक्षितः 

इति! सम्बोधनार्थस्य देशव्दस्य स्थाने सर्वत्रात्र दुःखातिरेकातर् म्रुक्तो 
हशब्द इति द्रव्यम् । चृत रपरा } बाख्वल्य; बारा; । युपमा 

भिरिति शोपपूरणम् । नः अस्माकम् । ृदयस्येकस्य चोर्ः जपहर्ती । न 

शरीरस्य । शरीरं विहाय हृदयमालमपदव्य गतः कृष्ण इयर्थः । किमिति 

प्रक्षे। वीक्षितः दृ्टः। अचेतनेष्वपि सचेतनेप्विधे प्रश्नो नानुपपत्तः 

कामार्तानिम् ॥ 

काचित् मावनया भगवन्तमद्रा्षीदिव्याह-- 

निरीक्षितोऽयं सखि ङ्न 
पे ममेत्याङुठमाटपन्ती । ध 



४८० नारायणीयम् [स्कन्य.-१० 

तवां भारनाचक्चुपि वीक्ष्य काचि 

साप सखीनां द्विगुणीचरार 1६ ॥ 

निरीक्षित इति ॥ काचित् सखीना ताप द्वियुणीचकार । काचित् 

मोपी । सीना वयप्यानाम्। ताप॑सन्तापम्। द्वियुणीचकार द्विगुण 

छरतथती 1 कथमेतदिव्याकाूक्षायामाद--इति आङ्रम् आलपन्ती इति । 

इति अनेन भरकारेण। आदर सखेदम्] आरपन्ती कथयन्ती सती 

आलापप्रकारमाह--जय पङ्कनक्ष मम पुर निरीक्षित इति। पहजाक्ष 

शह्घष्ण । पुर ॒पुरम्तात्। निरीक्िति च 1 भयेति देष । ननु 

दोर्जन्यादयैवपक्तभिति चेनेप्याद--सा मावनाच्चपि वीक इनि। ला 

श्ङृष्णम्। मावनाचश्चुपि मावनारूप चपि । मवनया च्वेत्यथ 1 

वीक्षयद्षट्र। ण गोप्या कयाचिदुक्तानामाशाजननादन्यासा तपो द्विगुण 

मवर्तेत्यथं ॥ 

जधोन्मादावष्या भ्ठ गोप्यो मगवनेष्ितन्यतुचक्ररियाट-- 

त्वदासिमिकास्ता ययुनातरान्ते 
तमालुचङुः किरु चेषितानि। 

विचित्य भूयोऽपि तयैय माना- 

त्वपां पिपुक्तां दचध रधम् * ॥ ७॥ 

सदासिमिक्ा इति ।॥ ता यमुन।तटन्ति तव वेष्टितानि अनुचनरं 

किरु) ता गोप्य । यमुनातयान्ते कारिन्दीतीरदेदो | तव श्रीृप्णम्य । 

चेष्टितानि पूतनावयश्चकटमज्जनकारियमरदनादीनि । अनुचर अनुरृतवप्य । 

अत्र छेतु --त्दासिका इवि। मावनाप्रकर्येण ठन्मयता गत्ता दपय्थं । 

भगवान् राधामप्यमुचदित्याह--मूय अपि विचित्य तथा एव मानत् खया 

विसुक्ता राधा दद्शु च इति। मूख पुन । जपि समुचये ! विचिस्य 

अवन्तमन्विप्य । तथैव यथेतरासता मानात् परिप्यागम्तद्रत् | मानात् अह 

मेवाम्य प्रियतमा यदन्या विदाय मया रमते इति गर्वात्] त्वया श्री 



दशकम्-६७] सदय्नेम् । ४८१ 

कृष्णेन { विमुक्तां परिसयक्ताम् । मानभञ्लनायेति भावः! राधां तन्नाम 

पेयं गोपीम्) ददुः अपश्यन् । चकारः सुचये ॥ 
। 

अथ गोपीनां श्रृष्ं दीनदशामाह-- 

ततः समं ता विपिने समन्ता 

त्मोवतारावधि मार्मयन्त्यः। 
युनर्विमिश्रा यञुनातयन्ते 

भृशं ष्ििपुश्च जर्मुणांस्ते ॥ ८॥ 

ततं इति। ततः ताः समं विपिने समन्तात् तमोवततारावधि 
मार्गयन्त्यः पुनः यमुनातरान्ते विमिधाः मृदं विले, ते गुणान् जगुः च। 

ततः रघादर्धनानन्तरम्। ताः मोप्यः। सममिस्य्य तयेत्यादिः। तयां 

राषया।] समं सह। विपिने यमुनवने। समन्तात् समन्ततः! तमो 

चतारावधि चद्राप्तमयपर्वन्तमित्यैः । मागयन्त्यः अन्वेषयन्त्यः। त्वाभरिति 

शेषः। पुनः अनन्तरम्] यमुनातरान्ते कारिन्दीपुरिने। विमिभ्राः 
सम्मिरिताः। भृशम् अव्यरथम्! सुश्वरमियर्थ.! विलेपु. र्सु.) ते 
तव श्रीकृष्णस्य) गुणान् सौन्दर्यादीम्। जगुः अगायन्त }} 

शवं गोप्थनितासु नष्गर्वासु विद्या च मगवांस्तासामाविरमूदित्याह-- 

तथा न्यथाषद्छुरमानकानां 

व्रजाङ्गनानां कस्णेकसिन्ो । 
जगत्वयीमोहनमोदनास्मा 

त्वं प्रादुरासीरयि मन्ददासी ॥९॥ 

तथेति ॥ अयि करणकसिन्धो लं व्रनाङ्गनानां प्रादुरासीः। अयीति 
सम्बोधने। करणैकसिन्यो छृ्बुरारो ! वल शी्ृष्ण. । बजद्नानां गोष 
स्ीणाम्। पुरस्तादिति रोषः। प्रादुरासीः आविरम्; प्रादुूतस्य भगवतः 

स्वरपमाह--जगलरयीपोहनमोहनासा मन्ददासी इति। जगत्रथीमोहनः कामः 
ण्ठ ४ 
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तध्यापि मोहन जालमा स्वरूप यत्य स । मन्दहास्री स्मयमान्रखान्बु 
जश्च ] भगवतत प्रादुरभावि कारणभाद--तथा व्यथासङ्ुलमानसानामिति । 
तथामूतया अनिर्देश्या व्यथया पीडया सङ्कुख्म् आकुल मानस यासा तासाम् । 

तासा व्यथामवरोक्य कस्णयेति माव ॥ 

मगवदृदोनात् गाप्य प्रमादाङ्ट वमूवुरिवयाद-- 

सन्दग्धसन्ददीनमात्मकान्त 
त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सदपा तदानीम् 1 

पिरिन चक्रुः प्रमदातिभारात् 
स॒ त गदात् पाय मास्ते ॥ १० ॥ 

सन्दिग्धसन्ददौनमिति ॥ तन्व्य तदानी सन्दिधसम्द्चनम् माल 
कान्त ला वीक्ष्य सहसरा प्रमदातिमारात् किंकिं न चक्रु । सन्दिग्धम् 

दत परमपि नामत द्रक्ष्यामि न वेति सदायदिपथीभूत सन्ददौनम् अवले 
कन यस्य तम्। इद विपण प्रमदातिभरे रैतुतयोपत्तम्। आतम 

कान्तम् आसन स्वम्य फान्त प्ेष्टम् । व्वा शरीङप्णम् ] वीक्ष्य दृष्ट । 
सहसा श्षटिति। प्रमदानिभारात् प्रमोदातिरेकत्। किकि न चकर 

बहुविध चुम्बनष्ेपादरिक चक्रिं । अथ प्रार्थयते--हे मास्तेश्षस ष 

गदात् पार्य इति । मारुतेश गुर्वायुपुरनाथ] स तथागिद्षम्बुराश्ि 1 

त्व श्चष्प्ण । गदात आमयात् 1 पल्य रष्ष। मामिति मेष ॥ 

इति राकी दयां गोपीना मदापनोदाय भगवनन्नरोधानवणन 
अगदद् देपगवर्णन भगशदविभावदणन घ 

सप्तपण्टिनिमददाकम् ॥ 



अशप्टितमदशाकम् "। 

अथ गोपीनां भरमोदवेषटितं वणंयति-- 

तथ विललोफनादरोपिकाजनाः 

प्रमदसङ्छलाः पड्कजेक्षण । 
अम्रृतथारया सप्ता ख 

स्तिमिततां दधुस््व्पुरोगताः ॥१॥ 

तवेति ॥ टे पङ्कजेक्षण मोपिकाजनाः तवे विलोकनात् जषतधारया 
संप्ठताः इव प्रमदसड्कुराः त्वसुरोगता; स्तिमिततां दधुः । पहजेक्षण पड 

रोचन । गोपिकाजनाः गोपाङ्गनाः । तव श्रीङ्प्ण्य। विरोकनत् दशनात् । 
यग्रतथारया जषतस्म प्रगृत्य पारया संप्ठताः विक्त: । इवेति सम्भावनायाम्} 

प्रमदसदूकुलः हर्पकुखः । स्वदुरोगताः तव श्रीप्णश्य पुरः अग्रे गताः 
माप्ताः। स्तिमिततां निश्वर्ताम् । दधुः प्रापुलियथैः ॥ 

अथ गोपीनां दर्णचेितान्याद चतुरमिः-- 

तदु काचन त्त्कराम्बुजं 
सपदि गृहती निर्विशद्भितम्। 

घनपयोधरे संनिधाय मा 
पकमत तस्थुषी चिरम् त ॥२॥ 

तदन्विति | तदनु काचन त्वतकरा्बुलं सपदि निर्विशङ्कं गदी 

घनपयोधरे सन्निधाय सा पुरुफसे्रता चिरं तस्थुपी। तदनु कश्चित्काछं 

निष्पन्दमवस्यायानन्तरम्। काचन गोपी। चकत्करा्धुजं तव श्रीकृष्णस्य 

कराज्छुजं करपहृजम्। सपदि रिति! निर्विच्धितं मिर्दद्ं यथा 

भवत्नि तथा| गृहुती आदधाना । गृहीचेद्यर्थः ] धनपयोधरे धने पीने 



` व्दाकम्-द<] रासक्रीडावर्णनम् । ४८५ 

पदयन्तीपु कथमियमेतदकरो दिव्यताह---कामिमी सपत्र इति ] कामिनी 
1 

अत्यारुद्रमनोमवा} अत्त एव अप्रगतत्रपा अपगता नष्टा त्रपा छना यस्याः सा ॥ 

विकरुणो यने संविहाय मा- 
. मपगतोऽसि का तामिह स्पृरेद्। 

इति सगोपया तवदेकया + 

सजखलोचनं वीक्षितो भग्राम् ॥ ५ ॥ 

पिकरण इति ॥ तावत् भवान् सरोषया एकथा इति सजर 
लोचनं वीक्षितः) तावद् तदानीम्) भवान् शीकृप्णः) सरोषया प्रणयकोपृ 

भव्या} एकया कयाचित् गोप्या} इति इत्यभिप्रायेण । सजर् 

सोचनं सजछे साप्य रोचने नेत्रे यस्मिन् कर्मणि त्था भवति तथा| 

वीक्षितः ट्टः दतिशव्दार्थपाह--विकत्णः ववं मां वने संविहाय जप 
गतः जसि, इद कालत्वं श्रोदित्ति। विकरणः निदयः। अत एव लं 

श्रीकृष्णः] मां भय्षीखां सवयि विसेन्धाम् | वने भयानके कानने। 

संविहाय स्यक्ला। अपगतः निर्मतः। इह गोपवनिता] का लां 
स्परोत्। न कोपि स्परोदियर्थं ॥ 

पुनरपि मगवांस्तामि सम्मिहितोऽमूदित्याद-- 

इति युदाऽऽकृकेवेहवीजनेः 
समगुपागतो यायने तटे। 

मृदु्कषाम्बरैः कलिपितामने 
घुचणमासुरे पयंशोभथाः 1 &॥ 

इतीति ॥ तम् इति युदा आङछैः वल्वीजनैः समम् उपागत. 

„ यागुने तटे बुखणमघुरे श्रदुुचाम्बरः कलितासने पयशोमथाः। लवं 

श्री्ृप्णः । इति उक्तप्रकरिण। खदा भ्रीत्या} अकैः अवश्य 

चितेः] यछ्वीजनैः गोपीजमैः । समं सह । उपागतः पराप्तः। यमुना 
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तस्या कर्मेता। यमुने तटे यमुनातीरे! धुदणमाघुरे कुड्कुमशोमिते। 

गोपिकास्तनरिकतप्य कुड्कुमम्य कुचाम्बरेषु सक्तत्वादिति भावः । मूदुकुलाम्बैः 

मृदुभिः कचाम्बरैः म्तनावरणाशचुक- । कलिितासने कलिते नितिते आसने । 
पर्यशोभथा; विलेसिथ ॥ 

अथ मोप्यो भगवन्तमणृच्छदिस्याह -- 

करिपिथा कृपा केऽपि स्वतो 
धृतदयोदयाः केचिदाधिते 

कतिचिदीद्या माद्येप्यपी- 
त्यभिहितो मयान् ब््टवीजनैः ॥ ७॥ 

कतिश्रिधेति ॥ भवान् वह्वीयनै. इति अभिरितः। भवान् शी 

ह्प्णः। वदयीजनैः गोपीभिः! इति एवम् | अभिहित. उक्तः| 

षट श्रथः । प्रक्मरारमाद्-- कृषा कतिदिधा, केपि सर्वतः पृतद्रयो 
दयाः, फेचित् आश्रिते, कतिचित् मादोषु अपि श्टयाः इति। हषा 
क्या । कतिविधा फति विधाः प्रकारा यम्याः सा। ` केपि केचन। सर्वत. 

सर्यव। आधितानाभितादिभरेदमन्तरा मेप्वपीवय्भ.। धरतदरयोदयाः भतो 

दयाया उदय, आि्भावो येषां ते। कफेनिने अन्ये करेचन। आश्रिते 
शरणागते, अनुजीविनि वा उने। धृनदयोदया- दृव्यताप्यन्येति। कनि 

चिन् अपरे केचित्! मादटेषु भर्ृुवरादीनपिि रदाय यथा घयंला शरण 

गताः, तथा सप विसञ्य शरणं गतेष्वपि जनेषु । हदः त्वमिव निर्दयाः । 
द्यन्त इति रोपः। अन कनिषिा ङृपेति त्वं हृीपयर्प. ॥ 

मगदन परिसिन्वनपररूरमाद-- 

अयि कुमारिका, नैव शश्क्यतां 
फटिनता मयि प्रेमकातरे। 

म्पि त॒ चेवस्रो पोऽुदृत्तये 
तमिदं मदेद्यूचिरान् मयान् ॥ ८ ॥ 
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अयीति मवान् इषि उचिवान्} मवान् श्रीकृष्णः इतिं 

एवम्) ऊचिवान् उक्तवान्। उक्तिपरकारमाह--भयि कुमारिकाः मयि 

कठिनता न एव शद्क्यतामिति 1 अयीति सम्बोधने । कुमारिकाः गोपना 1 

कठिनता निर्दयम् । सैव शद्क्यतां नैव शङ्कनीया भवतीमिरिर्षः। 
कुत इत्यवाह--प्रेमकातरे इति । युष्मसणयापायभीरौ । ननु. किमर्थमेवं 

भवता वयं परित्यक्ता इ्यदाह--मयि तु वः चेतस अनुद्ृतये मया इदं 

तमिति ! मवि युप्मस्णयामिलपरिणि । पुरवेषारणे, बषयालङ्करिे वा। 

यः भवतीनाम् | चेतसः हदयस्य । अनुव्य अनुवर्वनाय 1 इवं मवुतरीनां 

परिसयागः। छतम् अनुष्टितम्। अन्यथा अतिपरिचियाठवन्ना स्यादिति भावः॥ 

अयि निक्ञम्यतां जीवव्ह्माः 

~ प्रियतमो जनो नेद्शो मम। 
तदिह रम्यतां रम्ययामिनी- 

ष्युपरोधभित्यारपो पभो | ९॥ 

अयीति । दे विभो त्वम् इति जल्प} विभो परसिूर्ण। लं 
श्रीकृष्ण । इति एवम् 1 आख्य. उचिषे । उक्तिप्रारमाद-- अयि जीववह्मा. 

निशम्यतामिति । अयीति सम्बोधने { जीववहमा भमेभ्योऽतिप्रिया । निदयम्यतां 

श्रूयताम् । मवतीमिरिति दोष । अलोक्तिमध्ये श्रूयतातिदयुरत्या वक्ष्यमाणस्य 
धिश्चिप्य श्रद्धेयलमिति चोत्यते ! ननु किमस्माभि,. योतन्यमिखत्राह-- मम ईदश. 

प्रियतमः जन. न, तद् इह रम्ययामिनीषु अनुपरोधं रम्यतामिति] मम 

भवतीनां प्रेमाभिरापिण । ईदा. भवत्य श्व । प्रियतमः । प्रणयादिनेवयथै- । 

भवतीनां मदापनयनादिति भावः} तत् तस्मात् दृह यठनापुठिने। रम्य 

यामिनीय रम्यासु चन्दिकोज्वर्तया रमणीयासु यामिनीपु निदाघ) अनुपरोधं 

निद्दक्घं यथा भवति तथा] रम्यतां मवव्यो भया सह क्रीडन्त्वव्र्थः ॥ 

अथं भगवतो रासकीडोयममाह-- 

५ 
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इति गिराधिके मोदमेदुरै 
वरैजवधूजमैः माकमारमन् ] 

करितकौतुको रसखेरने 
गुपुरपते पादि मां गदात् ॥ १० ॥ 

इतीति ॥ दे गुर्पुरीपते रा्तखेरने कल्तिकोतुकः इति गिरा जधिकं 
मोदमेदुरैः बनवपूजनैः साकम् आरमन् ववं मां गदत् पाहि। गुर 
पुरीपते श्रीगुस्वायुपुरनाथ 1 रासखेटने रस्क्रीडायाम् } कचितिकीतुकः धृत 

कौतुकः। इति एवम् । गिरा वाचा। अधिकम् अव्यर्थम् । मोद 

मेदुरः मोदेन सन्तोषेण मेदुरैः मांसरैः। प्रमोदमरतुन्दिलन्तःकरणैरिरथः । 
वरजवधूजनैः गोपल्ीजतैः। साकं सह् । आरमन् रममाणः ] लं शीङकष्ण. 

मामनम्यशरणम् । गदात्. आमयात् । पाहि रक्ष ॥ 

इति रासष्ठीदायां गोपीनां भगवर्समागमादानन्दपारवदयवणंन 

शरणयफरो पवणन सगवस्छतसान्तवनवर्णने च 

सष्टपष्ितिमदरशाकम् ॥ 

एोनस्ततितमदश्रकम् । 

अथ पूर्वपक्षं भगवतो रसकरीडां वरणयितुमारभमाण- प्रथमं नदुचि4 

भगवतो नेपथ्यं वर्णयति -- 

फेशपाशष्रतपिञ्छिकाविततिषचरन्मकरङुण्डरं 

हाप्ारवनमालिकालरितमङ्गरगघनसीरमम् । 
पीतचेलषतकाच्िकाञ्धितमुदश्वदंशुमणिन्पुर 

रासकेलिपरिमूपितं तव॒दि सपमी करयामदे ॥ १॥ 
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केशषपरिति॥ हैर वय तय हि रूष कलर्यामहे। ईद 
जगदरक्षक । तव॒ श्रीकृष्णस्य । हीति बक्यारुङ्कार्। सूप दिव्य 
मङ्गखविग्रहम् 1 कर्यामहे ध्यायामि! ननु भगवत अनन्तरूपलवात् 

कीट शूपमिवयत्राह--रासकेरिपरिभरपित्पिति। रासक्रीडा विरचितनेपभ्यम् । 

रासक्रीडा नाम भगवतो गोपीमि सहाङनामङ्गनामन्तरा श्रक्प्ण › श्रीकृष्ण 

श्ी्प्ण चान्तरेणाङ्गनेनि मण्डर विरचय्य करतारुगीतै सह नर्वनम् । 
भगवतो भूषणानि विव्रणोति--केदपाशधृतपिन्छिकावितति्तश्चरन्भकरकुण्डर 

हारजालवनमाकिकाररितिम् अङ्गरागधनसौरम पीतवेलधृतकाशिकाच्चितम् उदश्च 

दञ्चुमणिनृपुरम् इति। केरपाश्चधृतग्िज्छिकावितति केरापादे कवरीभरे 

धता अलङ्कृता विन्छिकावितति मयूरपिन्छविरचिति परित प्रदिश्य 

मानचद्रक शिचेरङ्कारविरोषो यस्य॒तत्। स्वरन्मकरकुण्डर सश्वरती 
गण्डलोले भकरकुण्डले मकराकारे कुण्डले यस्य॒ तत्। हारजालवनमारिका 

कर्ति हारजारै सुक्तादाममि वनमाछिकया पूष्पमाल्येन च रुरिति 

मनोहरम्} अङ्गरागवनसौरमम् अङ्गरागे अनुरति कुडठुमादििरषैन 

निबिड सौरभ सुगन्धो यरिमस्तत्। पीतचेरशध्तकाधिकाशचित पीतचेठे पीता 

म्बरोपरि धृतया बद्धया काच्चिकया मणिमेखलया अश्चित शोभितम् । उदश्च 

दशुमणिनृपुरम् उदश्वदञ्यनी उद्रतमयूखे मणिनूपुरे मणिमये नृपुरे स्वि 

यस्य तत् ॥ 

एव मगवतो नेयभ्यविधानममिधायानन्तर रासक्रीडा वर्णयत्ि-- 

तावदेव छतमण्डने करितिकन्वुरीकचमण्डले 

गण्डलोलमणिकण्डले युपरतिमण्डङेऽथ परिमण्डले । 

अन्वय सकटघन्दरीयुगलमिन्दिरारमण सच्वरन् 

मञ्जुखा तदु रसकेलिमयि केञ्जनाम ममुपाद्धाः ॥ २ ॥ 

तावदिति 1 अवि ईल्दिरारमण कज्ञनाम स्व॒ तदनु मन्नुरा 

रासकेरि समुपाद्धा । जयीति सम्बोधने । इम्दिरारमण श्रीपते । कञ्च 
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जमु जंसे गोपीनां स्न्ये टम्ितं विन्यस्तं करागयुनं पाणिष्जं र्पति 

स्तत्। श्रोणि विम्धचट्दम्बरं ्रोणिविमवे जघनप्रदेरो चर्त् वटमानम् अम्बरं वशत 

यसिप्तत् । चकारः समुच्चये । रासकेरिरसडम्बरं रासकेङिरिसस्य रासक्रीडारसस्य 
उम्बं परिपोपम् । भजत भजष्वम् ॥ 

श्रद्धया भरिरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे ^ 
न्ेनेऽथ रलिताद्गदारटिताद्गहारमणिभूषणे । 

सम्मदेन एृतपृष्पवपेमरयुनिमिपदििपदां इुं 
चिन्मये स्वयि निरीयमानमिव सम्पुमोह सवपूकुरम् ॥ ५ ॥ 

भरद्येनि ॥ अथ नर्तने श्रद्धया विरचितानुगानङृततारतारमधुरस्वरे 

रुदिताङ्गदाए्ठरिताङगहारमणिमूपणे सम्मदेन इतपष्पवधम् अलमुन्मिपत् स 
वधृकरुरं दिविषदां कुर चिन्मये त्वयि निीयमानमिव सम्पुमोह् 1 जथ 
अनन्तरम्। नर्तने तते। श्रद्धया कौतुकेन ! रिरचितानुगानङ्ृततारतार 
मधुरस्वरे विरचितेन कृतेन अनुगानेन परोन्नीतोन्नयनरूपेण कृतः तारतारः 
अदुः मधुरः मनोहरः स्वरः शब्दविरपो यत्मि्तथामते । ठरिताप्गदार 

उलितिङ्गदारमणिमूपगे रस्मि. मनोते. जद्वदरि" अङ्ग विक्षेपे ुरितानि स्वस्थानात् 
च्युतानि अङ्गहारमणिभूरणान अङ्गम्धानि हदारमणिमूपणानि दरा सुक्तादामानि ` 

मभिमूषणानि मणिमयानि भूषणानि यम्मिम्तथायिये च सति! सम्मदेन 

स्वानिशायिमयोगातिशयद्ेनजनितेन भमोदेन । इनपुष्पवर् हृतं पुप्यवरष 
ुष्यदृष्ठियैन तत्। भतम् अव्र्भमू] उन्पिपत् दरानिसयुकम् । सवधृवुरं 

सम्व्ीमूहम् । दिविषदां देवानाम्! कुलं समृ. १ चिन्मये, अव्र विल 

, मानन्दस्याप्बुपरक्षणम् । बिदानन्दमये श्त्यथै-1 व्ययि धीकृष्णे। निलय 
यमानं नितं ीयम.नम् । अदण्ददरयदर्शनमेदमित्यथं । इवेति सम्माय 
नायम् ] सम्मुमोट सम्मोहमाप ॥ 

रासक्रीडया प्रदधपटरपाणा मोपीन मेोद्रनेषटितान्याट द्वःभ्याम्-- 

भ्विन्नमच्रतनुह्टरी तदनु कापि नाम पपाद्वना ^ 

कन्तमममययम्यने रम त्र तान्तिमार्युनुरेणा। 
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काचिदाचरितङन्तरा नवपदीरसारनसोरमं 
,वश्वनेन तव सञ्चुचुम्ब भुजमध्ितोरुपुलकाङ्छरम् ॥ £ ॥ 

सित्रेहि ॥ तदयु कापि नाम पदुपाङ्गना तव॒ कान्तम् अंम् 
अवरूषते स्म । ' कापि चाम काचित्। पद्युपाङ्गना गोपी । तव श्रीकृष्णस्य 1 

. छन्त मनोहरम्) अंसं भुजमूरम् । अवरम्बते स्म अवरुम्ब्यातिष्ठत् | 
अन्न दतुमाद--स्िन्रसनतनुषहरी तान्तिमारसकुलेक्षणा इति। ‹ स्विन्न सन्न 

तनुवल्लपी खिन्ना स्वेदा रासक्ीडया सन्ना प्रासादा तनुवरछरी कुम 

मञ्ञरीवातीव सुकुमारा तमुवैस्याः सा! तान्तिमारङ्टेक्षणा तान्तिभारेण 

सादातिरेफेण मुङलेक्षणा सुकुरितिखोचना च सती। काचित् आचरितिकुन्तख 

रपरीरसारधनसोरमं तव॒ युजम् अश्चितोरुपुरकाङ्कुरं वश्वनेने सन्लुचुम्ब } 
आचरितिऊुन्तला विश्वत्कवरीभरा । नवपटीरसारषनसौरमं नधेपटीरसारवत् 
नूननमरयजसारत् धनं सौरमं सौरभ्यं यस्य तम्। तव श्रीकृप्णस्य | सुज 
करम् ] भच्धितोरपुलकाद्कुरम् भश्चिताः सु्बनारथं निजकराभ्यां मगवत्करस्य 
अहणिन सञ्ञाता उरवो महान्तः पुरकाड्कुराः रोमाश्वा यिन्. कर्मणि 

तयथा भवति तथा} वच्वनेन अन्यापदेशेन। सज्चुचुम्ब चुम्बितवती ! 

पुरुकाङ्कुराणां दर्पानुभावलम् ॥ 

कापि गण्डयुषि सन्निधाय निजगण्डमाङरितङ्कण्डलं 
पुण्यपूरनिधिर्यवाप् त्तव पूगचवितरसामृतम् । 

इन्दिराविहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे 
स्वामयाप्य दधुरङ्खनाः किय न सम्मदोन्मददशान्तरम् ॥ ७॥ 

कापीति ॥ क्छपि तव॒ गण्डसुवि . विजगण्डम् आकुलितकण्डलं 

सन्निधाय पूगचर्वितरसामृतम् अन्ववाप । कापि काचित् गोषी। तव 

श्रङ्ष्णस्य। गण्डमुवि कपोख्देरो । निजगण्डं स्वकपोम्। अकुत 

कुण्डलम् आरुहति चाछितें कुण्डं यशतिन् कर्मणि त्था भवति तथा । 

सनिषाय संयोज्य पूगचर्वितरसामतं पूगचर्वितरसं , वीटिकारसमेवामृतम्। 



४९४ „ , नाग्वणीयम् [सून् ~ ० ^; 
ॐ 

जन्ववाप प्रतिगर ! , कथमन्या अवाधिकार समभूदिव्याह--पूण्यधूरनिधि 

इति! , पुषयपरय पुरयसच्यम्य निषिनिवानम्। अङ्कना टि नटनान्तरे 

मवाप्य किमु समबदोन्ददशान्तरं न दधु 1 जङ्गना गोप्य । दिस्ल्थं। 

मर्नान्तरे जृ्मध्ये ! ला श्रीकृप्यम्] अवाप्य प्राप्य । किमु कौटग्विधम् । 

समदीन्मददशान्तर 'सभ्मदेनै प्रमोदेन छर्तेम् उन्मददेशन्तेर पूर्वपरानुघन्धान 
वैपरमरक्षणमवेभ्थाकिरिषम् "1 दधु धनवत 1 तासा सम्बदरातिरकफे देतुमाह-- 

शन्दिरोविहतिमन्दिरं ' छमनसुन्दैरमिति। इन्दिरा विहतिमन्दिरम् शन्दिराया 
खक्ष्म्या विर्ृतिमम्दिरं ` विहारस्थलमूतम्। सवनणुन्द्र तिरोकर्ुन्दरम्। 
विजगेखुन्दरम्य भगवतो रमादिययर्यं ॥ 

रासक्रीडया मोपीना प्रमोदमभरतामाद-- 

„५ ,गानमीश पिरत क्रमेण किल वायमेलनणुपार्त 
„ ब्रह्ममम्मदरमाकुखाः सदसि केयर ननूतुरद्ननाः। 

, नमाविदन्नपिच नीपं किमपि $न्वरीमपि च फल्यं 
ज्योतिषामपि क्म्बकः दिवि विरुम्पित सिमपर दरु ॥ ८ ॥ 

गानमिति ॥ दे श अङ्कना सदसि केवर ननृतु } ईश अगदरक्षक | 
अङ्गना मोप्य। स॒द्रसि समायाम्) केवर ननृतु नर्वनभात विदधु 

अव रेतु --मल्म्मद्रसाङ्टा इति। व्रममम्मदरसेन वरह्मानन्दानुभवेन 

आतुला परवशा सत्य । विगरितवेयन्तरत्रपरनिन्दानुभवादिस्यर्थं । नऽनम्य 

पैवस्यमाह -- क्रमेण गान विरत किल, वाद्यमेरनम् उपारतम्, अपि 

च नीवरिका कुन्तो कन्तु किमपि न अविदतिति। क्रमेण श्रमात् । 
गान गीतम्! पिरतम् उयाग्तमू। किठेति वार्तोयाम्। वायमेटन वायाना 

गृदङ्गादीना मेटन वादनम्। उपारत निरतम्) अपि च ङ्श 

अङ्भना इत्यत्रापि सम्ब्यते । नीग्कि वसवन्धम्। क्यु दुचपटम्] 

कुन्तली कचभरम् । स्मिपरि किश्ठया फाशिदपाव्य्थं । न अविदन् 

न अागच्छन्] क्छ, दिवि ग्यानिपां फदुन्यफम् सपि पिहम्बिवम् 
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इति। दिवि व्योश्ि । ज्योतिषां ब्रहमक्षत्राणाम्] कदम्यकं समूह. ] 

पिभ परिरम्य जसु । रसक्रीोदेगजेनिताननदमप्तयेति ` भाव 
अपरं किं ववे] अपरम् अन्यत् गनविरामादिकम् | कि किमथेम् 

मे कथयामि |" ज्योतिषामपि तथात कौ “कया मोपीना पिय 
--९ः.-- ~ 

[म त 1 म + 

1 अध् -भृगवास्तासु, कमोलमप््दादियाह-- 

मोदसीननि श "विलप्य "दति समाप्यं चतो विमो 
' ` ` कैरिपिममदितनिमेराङ्गमगमेलेशसुभगातभनाम् । 
मन्मृथास्तहनवेतसां पश्यपयोपितां सुकृतचोदितर" "ॐ 

प्ताधदाकलितेमूतिरादधिथ माखीयस्मोत्सवान् ॥ ९7 
*४ < ५ 

मोदसी्ीति॥ देषिभो सं मोदसी्नि युवन वि तत्, विति 
समाप्य च केरिसम्मृदितनिर्मसाङ्खनवधमेलेशसुमगात्मनां मन्मथा्हनचेतसां पडुप 
योषिता मारवीरपरमोस्सवान् आदपिथ | विमो पद्ूर्ण। , खं श्रीकृष्णः 1 

मोदसि ब्रहमनिन्दे। सवनं द्रषुरोकम्। . विराप्य मजयिा | तत. 
अनन्तरम् ¦ विति रासक्रीडाम् | समाप्य प्रित्पमराप्य । चकार समुच्चये । 

केरिसम्भृदितनि्मैलाङ्गनवधमेलेदाञुमगालना केल्या र्ीडया सम्मृदितानि 

निर्मलन्यङ्भानि यासा तासा भवेन नूतनेन धर्मकेरोन स्वेदर्वेन ख॒मगो सक्ता 
मणिमूपित इव रमणीय जसा अङ्गं यासा तासाम्। मन्पधास्तहनचेत्तसा 

मन्न मनो मथ्नातीत्यन्वर्थनामकेन कामेन अघ्हनं सुरतस्यापारणीराकालक्षेप 

सदिप्णु चेतो मनो यासा तासम् ¡ प्ुपयोषिता गोपाङ्गनानाम् | मारवीर 

परमोस्सवान् मारवीरस्य अनङ्गवीरस्य परमोरसवान् । उृष्टान् सुरतविदोपा 

निघ्य्थ । बहुवचनेन नानाविधान् वाद्यानाभ्यन्तराश्च सुरतविरोषान्. चोप्यते । 

जाद्िथ दृत्तवानसीव्यर्थ.} नन्वेकस्य _ कथपनेकामिस्सह युगपत् सुरतविधान 

मिव्याशङ्कायामाह--तावत् आकरितिमूतिं दूति । यावव्यो गोप्य, तावत्य 

आकरिता. धृताः म्यो विग्रहा येन तथोक्त. सन्। ननु तयोमिरपिं दुरापो 
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बहमशद्भरुखानयीह ञ्चयाद्ननास बहुमानयन् 

मक्तलोकममनीयरूप कमनीय कृष्ण प्रिपरदि माम् ॥ ११॥ 

कामिनीरिति | टे कामनीयकनिधे मवान् ब्रहमशङ्करसुखान् अपिं 

इह पुपाज्गनायु वृहुमानयन् दि। कामनीयकनिधे कामनीयकस्य 

सौमाग्यस्य निभे निधानमूत ! भवान् श्रीक्ृ्ण ¡ ब्रहमशङ्करमुखान् विपि 

शक्षदीन् । किं पुनरन्यानिलयपिशन्दार्थः) इद पएथिव्याम्) प्गङ्ग 

ना गोपीषु। बहुमानयन् बहुमानयुक्तान् दुर्बन्] हीति प्रपिदधौ। 
ब्रह्मादीनां बहुमानोसखादनप्रकारमाह-- कामिनीः इति यामिनीषु ख्छं योगि 

म्यं कमग्ि पूर्णस्म्मदरसार्णवम् अनुभावयन्निति। कागिनीः गोीः। 
इति उक्तभ्रकारेण। यामिनीपु निश्च! खल्विति वक्यालङ्करि। योगि 

गम्ये योगिमिरगम्ये प्राप्यम् | कमप्रि अनिवेचनीयम्। पू्ण॑सम्भदरसार्णवं 
बानन्दमिव्यर्थः। अनुभावयन् आस्वादयन् । अथ प्रार्थयते--रे भक्त 

रोफगमनीयसरूप कमनीय डृप्ण मां पसिादि इति! भक्तलोकगमनीयरूप 

मक्तरोक्रानां भक्तजनाना गमनीय श्राप्यं दपं यस्य॒ तथाविध। कमनीय 

मनोदराश्ने। मामनन्यश्चरणम्। परिपाहि त्रायस्व ॥ 

ईति रासक्रीडाया कमनीयरूपधारिणा भगवता 

सद गोपीनां दत्तगीतादिबिलासवणंनम् 

पकोनसघ्ततितमदरुफं सकम्. ॥ 



सु्ठतितमदधकम् 

अथ वियाधरशापमोचनं वर्॑यितुयपक्ममाणः प्रथमं तदधेतुमवतार 

यति-- 

इति त्यि रपां रमितवष्टमे वष्टवाः 
कदापि पुरमम्विकाकमितुरम्पिकाफानने । 

समेत्य भवता समं निश्चि निपेव्य दिव्योत्सवं 

सुख सुपुपुपरसीदूवजपयुग्रनागम्तदा ॥ ९1 

शतीति॥ त्वयि इति रसङ्कं रमितवमे कदापि य्ट्वाः 

अभ्बिकाकानने अम्विकाकमितुः पुरं भवता समं स्मेल निदि दिन्योत्सवं 

निषेन्य सुखं खपुपुः। त्वयि श्रष्णे! इति उक्तप्रकारेण । रसकुं 
रसेनाकुरं यथा मवति तथा। रमितग्रटने रमिताः वद्माः प्रियतमा 

गोप्यो येन तथाविधे सनि। कदापि कदाचित्। ववाः गोपाः। 
अभ्विकाकानने अम्विकावने। अम्बिकाफमितुः पार्वतीपतेः। पुरं शैवम् । 
भवता श्रहृष्णेन। समं सद् । समेत्य प्राप्य। निदि रात्री! द्रिवयो 

संसवं दिव्यमुत्सवम्। निय अनुमूय | सुखं यथा मवति तथा। सुपुपुः 
स॒ यमव. तदानीन्तने विशेषमाह--तदा उग्रनामः ब्रजपम् यम्रसी 

दिति। तदा तस्मिन्नवसरे उग्मनागः उपरो मयानेकः कथित्नागः 

अजगरः}! त्रजपं नेन्दम्। अग्रसीत् प्रस्तवान्॥ 

अजगरस्य शपनेक्षमाद-- 

सथ्न्धुखमथोस्युरभिहनेऽपि तस्मिन् यरा- 
दयुश्वति भवत्पदे न्यपति पाहि पादीति तैः। 

तदा खद पदा भवान् समुपगम्य पस्पथं तं 
अभो सच निजां ततुं मषटुपसव्य वैयाधरम् ॥ २॥ (1 
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संुन्धुखमिति ॥ अय तैः तक्तिन् उस्सुकैः समुन्युखं अमिहते 

अपि वत् असुश्चति पाहि गहि इति मत्पदे न्यपति] अश ग्रसनां 

नन्तरम्। तैः गेपः! तस्िन्. अजगरे। उल्मुकः असकतिः। समु 
म्स प्रत्तनन्यम्म् } - अभिहते ताहिते। अगिर्विरोधे। अगु्ति मन्दम् 
अमुश्वति सति । पाहि त्रायस । दिरुक्तिःसम्धमत्। इति श्युववा । 

भवत्पदे भवतः ग्रीडप्णस्य पदयोपितर्थः । न्यपति पतितम्! मगवतः 

प्रृक्तिमाह--तदा सख भवान् समुपगम्य पदा तं पस्पं इति। तदा तदा 

नीम् खदित त्वं | भवान् श्रीरृष्णः | समुपगम्य समीपं प्राप्य । 
पदा पदेन । सम् भजगरम्) पस्पर्य सटवानति ! भगवता सस्य अज 

गरस्यावस्थामाह--सः च वैयाधरीं निजां तनुं समुपसाय यमौ इति। 
सः अजगरः] चकारस््वेथै । वैचाधरीं विचाधरसम्बन्धिनीम्] निजाम् 

आलीयाम् 1 तनु शरम् । समुपसाय सम्यक् प्राप्य । बभौ शशमे ॥ 

विद्याधरे भगवन्तं ॒वु्टवेत्याद-- 

सद्नधर प्रमो नलु सुद्यौनाख्योऽय 
युनीन् क्वचिदपाहसं त इह मां व्यधुर्वादसम् । 

भवतपदसमर्षणादमरतां गतोऽस्मीत्यसौ 
स्तुवन् निजपदं यथौ व्रजपदं च गोपा शुदा ॥३॥ 

मुदनधरेति ॥ टे खदथनषर पौ इति स्तुवन् निनप्दं यथौ । 
सुदर्यनधर चक्रपणे। असौ विचायरः। दति अनेन भकारेण । स्तुवन् 
सतुषिं कुर्वाणः ¡ निजपदं विधाधररोकम्। ययौ जगाम | स्तुतिप्रकार् 
माह--ननु प्रमो अद सुदर्ीनास्यः अस्मि, क्वचित् मुनीन्. अपाहतम् , 
ते इह मौ वादमं व्यधुः, मवद्यदरसमर्पणात् अमरतां गतः अस्मि इति । 

नन्विप्यामन््रणे । प्रमो अलद्ुनीयदरासन। अनेन मगवच्छासनेनैव र्व 

भेतव् संश््वमिव्यारायो ध्वन्यते। युदर्यनाल्यः वुदरैननामा। -मभचित् फदा 
सित्¡ यनीन् विरूपानङ्धिरस दर्यः । अपादषगू उपदसिदठवयानस्मि । 



रचे । वादनम् 
य्ययुः शरवि

 नवन्त इयथः
 \ 

मवसदरसमपणा
त दस्याः

 1 स्यम् ॥ दापिर्मा 

तीं 

कदापि खट 
सीरिणा चिद

रति दर्जन 

संहार धनवा
दः मकि श्द्ववसोऽवरा

ः ॥ 

अविदमल्तम्ब
मय जनं तमय सुक्तनारजन् 

र्रेलिथ दवित
ेमणि इटगते च दस्

याः ॥ ४1 

कदाषीति # 
दलि वं सीरिणि सजनः विहरति घनदातगः 

स; शद्वचहः अबरः जहार किर 
कदापि कदाचित

 1 लि श्री्ष्ने\ 

सीरिणा बर्ण
 } दौकनैः मोषीमिः

 । सदेति दषः1 

:\ म प्रतिदधः। शह्वृड 

1 जरसः गोपोः! जहार द्वा दृ
रुमणमत. \ क

िटिति वातीयाम
् 1 

अथ खम् अतिद्रुतम् अ
नुद्रु मुत्तनारीजन्

 तै स्रोनिथ, 
तम्य रिरे 

माणि दरमेते अददाः 1 अथ अनन्तरम् ॥ स
व श्रष्ष्णः 1 अनिद 

तम् अतिजवात्
 अनुद्रु दा्वचूडमनुध 

मुक्तनारीजनय्
 अनुधा 

चन्त भगवन्त वीय मयान्पुततो ना
रीजनः सीजन येन 1 मयत्त् 

सीजन 
जीवितस्य चाबन्तमिलयपैः \ 

, र शहुचूटम् 1 रुरोजिथ 

लिगृटीतवान 
दस्य शहूचुडम्य } 

परिसे्मणि चुटा
मणिम् } हरभति शील 



दराफम्-७०] वृपमासुरवधवर्णनम् । ०२ 

दिनेषु च सुजनैः सद वनेषु लीलापरं 

मसोभपमनोदर रसितवेणुनादाशतम् । 

भरन्तमरीद्छामम्रतपारणादायिन 

पिचिन्त्य कि नालपन् विरहतापिता मोपिकाः ॥ ५॥ 

दिनेष्यिति ॥ गोपिका दिनेषु च सुहन्तै सट वनेषु रीर 

प्रं मनोभवमनोहर रसितवेणुनादामृतम् अमरीदशामग्रृतपारणादायिन भवन्त 

विचिन्य क्रिमु न आस्पन्। गोपिकि गोप्य । दिनेषु दिवसेषु1 

चकार सवेषा दिनाना समुचमाथै 1 सुहननै मिवमण्डले । सट 

समम्। वनेषु विपिनेषु । ङीलापर केरीपरम्। मनोमवमनोहर मनो 

भवात् कामादपि मनो्रम् । रसितवेणुनादामृत रमितम् आस्वदित वेणु 

नाद्रूपमग्त येन तम्। अमरीद्श मगवदर्बनार्थमागताना देवाङ्गनाना दा 

नेव्ाणाम् । अमृतपारणादायिनम् अगृतपारणा निजरूपामृतपारणा ददातीति 

तथोक्तम् । भवन्त श्रीरुप्णम् । विचिन्त्य अनुचिन्ध्य 1 यिरहतापिता 

दिरदेण वियोगानटेन तापिता । > कमि नारपन् तप्दवस्थामनुचिन्स्य 

पिेपुरिप्यथं ॥ 

-उअथारिषटिवधमवतारयति-- 

मोज्राजभरतकस्त्वथ कथित 

कटदुषटपथदटररिः । 

निष्ुरृतिरपप्डुनिनाद् 

स्तिष्ते स्म॒ भयते श्परूपी 1६॥ 

भजरजेति॥ अथ मोतरानचरत्क अरिष्ट कश्चित् भवते तिष्ठते 

स्र! अध अनन्तरम् 1 भोजराजमुतक , मोजराजभ्य म्य , भृतक 

भूप्य । अरि जरिनामा कथिदैव्य |: मरते मददूर्यनपधे इये । 

त्ति म्म तम्धौ 1 अरिष्टस्य स्वभाव न्वस्य चाट--कटदु्टपयदणि 

निष्टुरारति यपप्डुनिनाद वृषर्यी इति । कष्टु्पभरषटि कश दसा 



१०द् नारायणीश्रम् _ [सिन्य 
"मः 

बहुला दु्पयै अगिनीतमरगि दि जन्वेषथ यम्ब स } मिषुरा्ृति 
क्स्म । अपप्ुनिनाद् क्ठोरशव्द । दृपख्पी उममाष्ति पन् ॥ 

अरिष्टो भगवन्तमापेद् इव्याह-- 

शकमरोऽथ जगतीध्रतिदारी 
भूतिमेप शरहतीं प्रदधानः। 

पदक्तिमाशु परिषृण्यं पूना 
छन्दसां निधिमगाप भवन्तम् ॥ ७ ॥ 

शाक्वर इति॥ अथ दाकर एष जञ पद्यूना पङ्क्ति परि 
पूं छन्दसा निधिं मवन्तप् अवाप् | अथ अनन्तरम् । शाक्वर बरृष 
रूपी । राक्वरच्छनदोमय इति च गम्यते । एय जरिष्ट | ज्यु 
कषटिति। पृरूना वेनूलाम्} पद्क्तिम् भवरिम् । पद्क्तरप द्रन्दश्च | 
परिषूयं विद्राव्य । छन्दसा वेदानाम्) निषि निधानमूतम्। भवन्त 
शीहष्णम्। अवाप प्राप | अरिष्टस्य अलि रतामाट--जगतीधतिहारी वृतँ 
मूतं प्रदधान इति। जगततीधृतिहारी जगत्या प्रथिन्या धृतिं म्ये 
द शीलमस्येति तथोक्त । जगनीरूम भृतिरूप च छन्दसी दु शील 
मस्येति च प्रतीयते । बृहतीं महतीम् बृहती छन्दश्च। मूति तनुम्। 
प्रदधान देधान | एप अरिष्ट शक्वरीजयतीधतिरःतीपदकतन्दोभात्युक्त + 
मगवान्तु छन्दोनिधिरिति महान् विरोप इति पतीयते ॥ 

अधारिषटवधमाह-- 

तुद्रगृदभञुलमाश्वभियन्त 

समदय रभमादभियन्तम् । 
भद्ररूपमपि दैत्वमभद्र 

मदेन्नमदय सुररोकमू ॥८॥ 
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देशकम्-७०) छृपनाखुस्वघरवर्णनस् । ५०३, 

तदधशृ्ेति।॥ लं दङ्गश्रडलम् आयु अभियन्तम् अमिय भद्र 
रूपमपि जमद ते देवं रभवत् संगृरय्य रदन् सुररोकय् अमदयः । 

त्वं श्ी्ृष्ण । तुद्गश्शं तद्ग उत्ते शते यिस्तत् वुद्शृदगम् , 

तारं सुखं वस्य तम् । आद्य रिति |! अभियन्तम् अभिभुखमगच्छन्तम्। 

अमि निर्भयम् । भद्रर्यं वृषाङृतिषरखाच्छुप्रविगरहम्। सपिर्धिरेपे । 

अमद्रं पापम्) तं दैत्यमरिषटम्। रमसात् वेयात्। सेगरहय्य गृहीतया । 

मदयन् निगरहन् ) दुरलेकं देवसद्घम्। अपदयः प्रस्ादयामापिथ ॥ 

देवा भगवन्तं बुष्डुवुरिप्याद-- 

चित्रमय भगधन् उप्यातात् 
सुस्थिराऽजनि द्रपरिथतिरर््याम् । 

वर्धते च श्रपचेतसि भूयान् 
मद इत्यभिलुतोऽसि सुरस्वम् 1९॥ 

चित्रमिति।॥ लं सै इति अभितुत. जति। लं श्रङृष्ण"। 
सदेः) इति अनेन प्रकरिण । जभिनुत. यमिष्टुतः) म्तपिपरकरार 
माह--दै भगवन् अद्य दृषधातात् उर्व्या द्रपश्थितिः र्थि अजनि 

चित्रम् , दरपचेतसि मूयाम् मोद- वर्धते चे इति। मगवत् दशरयादि 
सम्पन्न} अय इदानीम्। वृरषधातात् वृपरूपस्यारिम्य वधात् । र्यी 

भूमौ 1 दृष्यत वृपस्य धर्मस्य स्थितिरवस्थानम्। सुस्थिरा सुतरा सिरा 

षढा । अजनि जात ] चित्रम् आश्वर्यम्। वरपस्य धर्मस्य धातादधर्मनागेन 

भवितभ्यम् , अल तु विपरीतमेव परिणतमिति विरोधं चितमिव्यनेन यत्यते । 
परिदारस्तक्त एव । विरोधामासोऽङ्कार.। शपथातादिव्यतापि सम्बध्यते 1 

शृपचेतसि वृष्णः इन्द्रस्य चेतसि मनसि { भूयान् अपिकतरः{ मोदः 
सम्मदः । चकारः समुच्चये ! अत्रापि दित्रमिरयन्वेति ¡ वृषधातात् शार 

धधात् पृपचेत्तसि शाररहदये मोदम्यासम्मत्यदया वि्मयः। पहिदार् 

स्तक्तः! अवापि विरोधानारोऽर्ङ्ारः ॥ 



== १ 

निम ' 'नारायपषीयम् स्वन्य -१०] 

पएवमरिष्ट निहत्य मगवान् पून स्वगृह श्रा्तानिव्याद-- 

ओकाि प्रसिथारत दूर 
वीक्ष्यतामयमिरोक्षपिमेदी । 

इत्यमात्दमितेः सद् मोपै- 
गोदगस्तमय वातपुरेद ॥ १० ॥ 

ओक्कणीति॥ टे यत्पुरा दष्यम् आहिते गोपै सह 
गेम लवम् अव । वातपुरेश शीगुत्वायुपुरनाथ । इत्थम् अनेन भ्रकारिणोक्तवा । 

आतदक्षिते आत्त स्वीकृतमिति यावत्] हसित हासो चैप्तै । गेदग 
गृह प्रति} ल्व श्रीप्ण । अव॒ ब्रायम्ब| मामिति शेप । 

गोपराना हासोक्तिपरकारमाह--हे ओक्षफाणि यूय दर परिथाधत, इद रक्ष 

विभेदी जय ॒वीक्षयतामिति! ओक्षकाणि उक्षसमूहा। दूर दृरदेदो। 
परिधावत परितो धावत । ननु किमधमेतदिव्याट--वी्यतामित्यादि । दद 

अत्र) उद्विभेदी उक्षन्ता। अय पुरो वर्तमान शीर्ण । वीष्यता 
ददयताम्। अन्यथा अय युष्मानपि हनिष्यतीति मवि ॥ 

इति सुदरतंनाख्यविद्याधरस्य शापमोक्षव्ने शद्ध चूडवधवणन शूपमासुरवधवणन व 

सखत्ततितमद्शकम्. ॥ 

एकमप्ततितमदशम् । 

अथं भगवत केशिक्षपणमवतारयति -- 

यत्तेषु सर्मप्यपि मावकेती 

केशी स मोजेधितुरियन्धुः । 
स्व सिन्धुजावाप्य इतीय मला 

समपरा्ान् मिन्धुजगाजिरूपः ॥ १॥ 



दशकम् -५१} केरिवधवर्णनम् 1 पण 

यत्नेषवित्ि॥ स्वै अपरि यतेषु नावकेधौ मेरु. इथ्यन्धु. सः 
केश्ची सिन्धुजवाजिरूपः समप्ा्वन्. । सर्वेषु सक्ठेपु। यतेषु प्रयकतषु 

लोकपीडनादावित्यथः । अवकेशी निष्को ने भवतीति नापफेरी । सफ 
प्रयवः} अत एव भनेर कमस्य} इण्वन्धुः प्रियमित्रम्।) सः 

प्रधषिद्ध.! केशी तन्नामा अदुर्. सिन्धुजवाजिरूपः सिन्धुजः शिन्धुदेद्च 

मव स चसौ वाजी दयस्तटूष ¡1 सम्पह्ठवान् सम्प्रप । लामिति विभक्ति 

विपरिणमिनावन्वेति। केशिन" सैन्धवरूपथारणे दैदुसमेकषते--तं सिन्धु 
जावाप्य इति मत्वा इवेति। वतं श्रीकृष्णः । सिन्धुजावःप्यः सिन्धुजया 

रुक्षम्या अवाप्य. पाप्य: । इति एवम् । मला निध्िव्य | इवेति सम्भा 

चनायाम् { यचयं सिन्धुजावाप्यः तदहमपि सिन्धुजो भवामीति निश्चय 

त्यर्थः ॥. 

केदी भगवन्तमापपतेत्यह-- 

गन्धवेतामेषप गतोऽपि स्प- 
नदिः सुद जितपर्वसोकः। 

भवद्धिखोफाबधि गोषवारीं 
प्रमधै पापः पुनरापतचाम् ॥२॥ 

गन्धप्रेतामिति ॥ पापः एय. गन्ध्वैता गत अविस्म. नदर; 
सषुदेजितसर्वरोकः भवद्धिेकावमि गोपवादीं प्रमयं॑पुन त्वामापतत्। 
पापः पापरकर्म्त्] परोपद्रवशीरत्यदेव गोपवादीपमर्देनादिकमस्येत्यनेनं 
चोत्यते! एषः केरी | मन्धरवतां ह्यलम्! गत पराप्तः । स्मः कठोरैः! 
नदिः ध्वनिभिः} समुद्रेजितसर्वशोकः समुद्रेजितः सुतरामुद्धिम. कत. 

सर्वलोकः सकरुजनो येन॒ स. 1 गन्धर्वतां देवयोनिगिदोष्यं गतेन मुर् 
स्वरेण भरितन्यम् , तेषां मधुरस्वरत्वात् , पदुतायं ङक्ष्वर इति विरोध. 

खत्रापिदाब्देन प्रीयते | पदिदाप्तृक्तः। पिरोधामामोऽर्ारः। भवद्धि 

सोकाययि ध्ीङृष्णदर्शनपर्यन्तम् | मोपवादीम् , अव गोपवादीशब्देन तप्रत्या 
ह 64 



पणे नागायणीयम् [स्कन्ध -१० 

जना रक्ष्यन्ते! पधादीनामपि प्रमर्दितलप्रतीति फटम् । पुन अनन्त 

र्मू। लां श्रीटृष्णम्। आपतत् पपत ॥ 

वाजिनौ टि पदक्षिपेण प्रहरन्ति, केली च दाचिर्पधर्, तस्मत् 

पदा भगवन्तं परादरदिःयाद-- 

ताक््यार्पिवाद्खयेस्तमे वक्ष्य एप 
चिक्षेप वकोुगि नाम पादम्। 

भृगोः पदाधावस्थां नियम्य 

स्वेनापि शक्य तदितीय मोदात् ॥ ३॥ 

ता््यापितिति ॥ णप तक्षं तारघ्याितद्े त्म क्षो 
भुवि पाद चिक्षेप नाम। ताक्ष्यं असुर । केदीयर्भं । तार्ध्याविं 

तादे तार्यं गरड अर्पित न्यस्त अदूप्रि पादो यम्य तम्य | तव 
यरीशप्णप्य। ताक त्ष्य्िताङ्पररितयाम्यामघुरस्व पादप्रदारोयमम्य सम्मा 
व्यता ध्वन्यते । वक्षोयुवि उरस्थे। पादं चरणम्। चिक सिक्त 

वान्। नमिति प्रसिद्धौ । पादमर्ेपे हितुसयेक्षते--इति मोदात् इवेति ! 
इति एवकारात् । मोदात् अज्ञानात् । इवेति सम्मावनायाम्} मोट 

्रकारमाह--तत् स्वेन अपि शग्यमिति । तत् मगवदुरतसि पादहननम् । 

स्वेन अलिन] अपिंस्समुचये । दाषय साध्यम् ¡ मो्योदये देतुमा९- 

मृगो पदाघातकथा नियाम्य इति! भृगो तन्नन्नो महामुने । पदा 

पातकथा प्दाघातस्य पाद्महरस्य कथा वोर्तमू | निदाम्य भुला । 

इय कथा भृगु किङ सरम्बतीनिकटवःसिनस्तापसा ' इप्याद्विनोत्तरत् वक्ष्यते । 

उदोक्षया चादयक्यप्न चोर्यते ॥ 

केना पादे पर्षि मगवान् किमकरोदित्याकाङक्षायामाह -- 

प्रपञयन्नस्य रच्च द्रा- 

गथ चिक्षेपिथ दृरदूरम् 1 
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५ 
सम्भूष्ठितोऽपरि धतिमूछतिनं ` “ ` ` | 

कोधोष्मणा खादितुमहुतसत्वाम् 1 

भरवश्वयननिति। चलम् अध्य खुराश्रलं पवश्चयन् द्रा अमुं दूर 
द्रं चिक्षेपिथ च । सें श्रीृष्णः । अस्य वाजिरूपधरस्य केदिनः। सुराश्च 
पादपरहाम् । भवश्वयन् छख्यन्। द्राक् क्षटिति], अघम् अयुरम् । 

दृरदूरं सुतरां दूरे । चिक्षेपिथ पादो; गृदीसा कषपठवानसीवव्थः | चकारः 

समुचये । पादग्रहरि निप्फने जाते पुनर्भगवन्तं खादितुमारेभ इत्याह-- 
सः मूर्तः अपि अतिमूर्ितेन करोधोप्मुणा लां खादितुम् आदृतः हि इति। 

सः अघुरः। मूर्छितः मूर्धासुफातः। अपिविरोषे । अतिमूषितेन अस्र्थं 

मू्ितेन प्रवृदधेन। करोधोप्मणा कोपानछेन। लां श्री्प्णम्। खादितुं 

दष्टुम् । अआद्रुतः प्राद्रवत् । दीति श्रसिदधौ । अश्वस्य स्वमावकथनमिंदम् ॥ 

अथ केशिक्षपणमाद-- ८ 

त्वं वाहदण्डे कृतधी बादा- 
दण्डं स्यधास्तस्य भुखे तदानीम् । 

तदुषृद्धिरुद्श्वसनो गतासुः 
सप्रीमयन्नप्ययमेक्यमागात् ॥ ५॥ 

त्वमिति॥ वं बाहदण्डे कृतधी. च तदानीं तप्य मुखे पादा 
दण्डं व्यधा. । चलं श्रीकृष्णः) वाहदण्डे अशचवधे। तयी; निश्चित 

मानसर । तदानीम् तस्मिन्नमिद्रवति । तस्य केमिनः। सुखे दनङुह्रे ! 

वाहादण्डं बाहुदण्डम् । ववरयोरमेद्ः। न्यधाः पवेशयामाप्तिथ | तदिष्ट 

मनुसशन्निवेति मावः। अत्र चकरिणप्य्थकेन वाहदण्डे हृनधीरपिं वाहस्या 

दण्डं म्यधा इति विरोधप्रतीतेर्विरोधामासोऽरश्षरः । अयं तदुदृदधिल्द् 

सनः गतासुः स्षीमवन् अपि देक्यमागात् | अयम् असुरः । तदूपद्धि 

रुदधतनः तस्य बहुण्डस्य वृद्धया वर्धनेन रुद्धः निर्द्र; श्नः प्राणमादना 

स्य सः। अत एव गतासुः गतः । सपीनवन्. अश्वतायुपगतः । ऋषी 
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णामपि मगवदैवयस्य दुरमलवद्धिरोयं चोतयति। दैव्यं मगवतसायुग्यम् । 
आगात् प्राप) अत अपिशब्देन सक्या विभक्तोऽप्येकीमावमुपगतत इ्यविं 

विरोधप्रतीतर्विरोधामासः ॥ ॥ 

देवा मवन्तं तुष्ड्वुरियाट-- 

आरुम्ममात्रेण पोः सुराणां 
प्रसादके नूत ॒इवाश्वमेषे । 

कृते त्वया दपैवशाः सुरिनद्रा- 
स्तां तष्टबुः केशवनामधेयम् ॥ ६ ॥ 

आलम्भमात्रेणेति ॥। सरे्ाः दर्प वशाः लां केदावनामधेयं तुष्टवुः । सुरे 
द्राः सुराः देवाः इन्द्रश्च । पराथान््ादिनद्रस्य महणम्। दर्वदाः सन्तोपाधीनाः 1 
देतगरभमिदं विरोपणम्। तवां शरीएप्णम् । केदावनामपेयम् केशवेर्ाहये 
प्यः । तुष्टवुः नुनुवु । देवानां हषदेतुमश्वमेधतवेनोयेक्षते-- तरया पञ्चो; याकू 
म्भमत्रिण सुराणां प्रम्ादके नृक्े अश्वमेधे ते इवेति! त्वया श्रीकृष्णेन 
परशोः यक्षपदयोरश्य ! असुरस्य हयल्पत्वात् पदतेनाध्यवसाय. | आर 

म्ममाततिण हिसामत्रेण ) सुराणां देवानाम् । प्रसादके प्रसाददेतौ। नृते 

अपूर्े ] अयमत्रादराय.--अश्वमेधे दि पतुमाखभ्य तेन यजने ते सत्येव 
देवानां प्रमोदो जायते, न स्वारम्ममत्रेण 1 इह व्वाम्भमावरिण तेष 

भ्रत्ादः सममूदित्यपू्वै्मिति। वस्तुतस्तु, हयसपस्यासुरस्य केशिनो 

बधदेव देवाना भमोद् इत्यवगन्तव्यम् । अश्वमेधे तदास्य मज्ञे। 
हते हृते सति॥ 

अथ श्रीनारदश्च भगवन्तं तुष्टवेव्याद-- 

कंसाय ते शौस्सुततयुक्ला 
तं तदधोत्कं प्रतिरुध्य वाचा । 
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प्राहन केशिक्षपणावस्ाने . 
श्रीन(स्देन च्वमभिष्टुतोऽभूः ॥ ७ ॥ 

~ कंमापेति ॥ लं कंमाय ते शौरिुतलम् उक्ता कैरिक्षपणावसाने 
पर्न श्री्ारदेन अभिष्टुतः अमूः। लवं श्रीहृप्णः। ते तव श्रटप्णस्य । 

शोरिषुतवं वसुदेवपुतताम्।! देवक्या अष्टमगर्मतामिति यावत्] उक्त्वा 

निग ] केैरिक्षपणावसाने केरिक्षपणस्य केरिवधस्य यवसने | प्राति आग 

तेन । अभिष्टुतः स्तुतः। ननु कंसः कृतो न वघुदेवं जपनिव्यत्ाह--तद्रषोत्कं 

तं वाचा प्रतिरुष्य इति। तद्वधो्कं तस्य रोरिणः वपे निग्रहे उत्करम् उदुक्तनि 

स्यथः । आत्मनो वचनादिति भावः। वाचा उक्त्या प्रतिरुध्य निवाय ॥ 

अथ व्योमसुरवधं प्रस्तौति-- 

कदापि गोषैः सह काननान्ते 
निरायनक्रीडनलोट्पं ताम् ! 

मयास्मजः प्राप दुरन्तमायो 
व्योमामिधो व्योमचरोपरोधी ॥ ८ ॥ 

कापीति ॥ कदापि दुरन्तमायः व्योमचरोपरोधी व्योमामिधः मया 
सजः काननान्ते गोपै. सह॒ निरायनक्रीडनरोढपे लां प्राप। कदापि 

कदाचित् | दुरन्तमायः दुरन्ता अपरिमिता माया यस्यसः। उत्तर 

शोकामिप्रायमेतद्धिशञेषणम्। व्योमामिधः व्योमाख्य.। मयासजः मय्या 

सज" पुत्र. काननान्ते वनमध्ये | निलायनक्रीडनेप निखायन 
क्रीडने तिरोधाननिरीक्षणम्पश्चन्पे क्रीडने विदारे रोपे सामिदापम्। तथा 

क्रीडन्तमिदयर्भ. | स्वां श्रीकरप्णम् ॥ 

व्योमाघुरस्य भदेकिमाहद-- 

स॒ चोरपारायितवद्देषु 
चोरायितै गोपणिश्रत् पद्ध । 
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पदनादिथ माम्दिनेयः पर प्रसुदितोऽूदिव्याद-- 

अक्र एष॒ मवदद्निपरधिराय 

चद््नाक्षममनाः धितिपारभीरया । 

तस्याज्ञयैव पनरीशितु्यतस्त्वा- 

मानन्दभारमतिभूरितरं बभार ॥२॥ 

अक्रूर इति॥ एषः भूपः अतिमूरितरम् आनन्दभारं वमार 1 

अतिमूरितरम् अल्यथैमधिकम्, आनन्दमारम्  जनन्दसय भारम् । वभार 

धृतवान् । अत्र हेतुमाह--चिराय मवददूतरिपरः कषिविपाडमीचया लद 

साक्षममना; पुनः तस्य आजया एव॒ लम् क्षिठम् उयतः इति\ चिराय 

चिरेण । भवदड्ग्िपरः भवद्वक्तः 1 क्षितिपारमीस्या क्षितिपारात्. कंसात् 

मीया भयेन] ददूर्नाक्षममनाः तव शर्प्णस्य दर्दनि अवलोकने भक्ष 

ममू अदभ्र मनो यस्य स) भगवन्तं द्रक्ष्यामीति मनसा विचिन्तयितु 

मस्थे ह्यथ. 1 पनः अनन्तरम् 1 = तस्य कंसस्य । ; आन्नया 

नियोगेन 1 एवकरिणायोगव्यवच्ेद 1 लां श्रकृष्णम्। रकित द्रष्टुम् । 

उद्यत उदक्त. 1 

अथ अक्ूरस्य जनै गच्छतो म्भ समुपजातानि वृचान्याद चतुरमि--- 

सोऽयं सेन सुक्रती मतो निवासं 

गच्छन् मनोरथगणान् त्वयि धायेमाणान् । 

आस्वादयन् सुरपायमयेन दव 

सम्प्ा्ैयन् पथि न रिश्िदपि व्यजानात् ॥ ३॥ 

सोऽयमिति ॥ रथेन भक्त. निवासे गच्छन् सः अयं पथिन 

किंश्चित् अपि व्यजानात्] रथेन स्यन्दनेन ] मवत श्रृप्णम्य । निवासं 

व{तस्यानं ब्रनम्) सः भक्तरिरोभणिः। अयम् अङ्कूर 1 पथि मनि 1 

किञ्चिदपि किमपि वस्तु तत्रत्यम् । नं ज्यजानात् न जवागच्छत् 1 मतं 
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देवुमाह--खवि धा्यमायरन्. मनोरगणान् मुहुः आम्बादयन् जपायमयेन 

वं सम्पर्यरतिति। चयि श्रीङृष्णे विधये। मनोरथमणान् दीनस 

नायमिटाषसमृहान्। मुहुः पुनः एन. । आस्वादयन् । शृ्गरादिरसमिव 

आस्वाय विगकिनिवेयन्तरः सन्निसर्थः । अपायमयेन अपायाद्विघात् भयेन 

भीत्या । स्वस्य केतमूत्यवादिति भावः) दैवम् ईरम्] सम्पार्थयन् 

श्रीफणदर्यनादिकं मे भूयादिति सम्यक् प्रार्थयन् । अतमि मुहुरिवन्येति 1 
चकारोऽतध्यादरतव्यः। अकस्य भगवति मनोरथधारणवोग्यतां दर॑यति-- 
सृती इति । पुतं पूर्वजन्मकृतपुण्यसश्चयोऽस्यास्तीति तथोक्तः ॥ 

मनोरथास्वादनपरकारमेवाद-- 

द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं 
स्प्ष्यामि रकिंस्िदपि नाम प्रिपनेयम् | 

वि क्ष्येस खलु मांक सु वीक्षितः स्या 

दियं निनाय स भवन्मयमेव माम् ॥४॥ 
द्रक्यामीति। स द्यं भवन्मयमेव मा निनाय । स. अक्ूरः। 

हस्थम् एवं विचिन्त्य । मवन्मयै श्रीृप्णमयमेव यथा भवति तथा। एव 

करिणान्येषा भ्यवच्छेद । शीृप्णेतरानुमन्धाने विनवे. । म पन्था 

नम्! निनाय नीतवान् । चिन्तप्रकारमाह--दरक्षयामीवयादि। अहं पुमांसं 

किस्त द्रक्ष्यामि स्मक्षयामि। पुमासे पुरषं श्रीरृष्णम्। किस 

दिति वित] दरष्यामि दृष्टा दप्यामि। म्परध्यानि स्पृष्ट हप्यामि । पुमांसं कि 

सिदित्यत्रापयन्वेति। अपि नाम परिप्वजेयम् । अपि नामेति वित । प्वजियम् 

आशरिद्गम निरतो भवेम् । पुमांसमिचत्रप्यनदेति । श्रीह्णदर्दनादीनां दुमल्व 
ददयति--वेददतगीतगतितिनि। येदरधतैरनेकैस्पनिपद्रवधर्गोत्ता परति 
पाद्रित्ता मनिः स्वजं यस्य तम् \ सः खड म {ह वन्यते। सः प्रीए़ष्णः। 

सल्विति सथं 1 मां छनाजटिमवस्थिनन् । किमिति विन$। वश्यते दै अभू 

हति वक्ष्यते फिम् 1 एनु वीक्षितः स्याद् । प्ल दुव देधे वीक्षितः टः ॥ 
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पद मासयणीयम् [स्कन्धः-१० 

कंपेनादिटो गान्दिनेयः परं प्रमुदितोऽम्दि्याद- 

अद्र एष भवदद्धिपरश्चिराय 
सद्॑नाक्षममनाः कितिपालभीत्या 1 

सस्या्चयैव पुनरैधितयतस्त्वा- 
मानन्दभारमतिभूरितरं वमार ॥ २॥ 

अक्रूर इति! एषः अदुः अतिमूरितरम् आनन्दमारं वमार । 
अतिमूरितिरम् अव्य्ेमधिकम् जमन्दभारम् आनन्दस्य भारम्) वभार 
धृतवान् 1 शत्र देतुमाह--चिराय भवदद्प्रिपरः कितिपारुमीत्या व्वदर्ध 

नाक्षममना; पुनः तस्य आहया एव लाम् दशतु उयतः इति। चिराय 
चिरेण । भवदड्परिपरः भवद्क्तः । क्षितिपारभीप्या क्षितिपाटत् कंसात् 

भीरा भयेन] वद्नक्षममनाः तव ॒शीरृष्णस्य दर्शने अवेरोकमे अक्ष 

मम् सदम मनो य्य स} भगवन्तं द्रकष्ामीति मनसा विचिन्तयितु 
ससम दन्यर्भः) पुनः अनन्तरम् । तस्य कंसस्य। , आजया 
नियोगेन | पए्लकारेणायोगन्यवच्छेद् । लां शीप्णम्। ईक्षित द्रष्टुम् । 
उद्यत उदक्त ॥ 

अथ॒ अक्ूरम्य बन गच्छते मर्गं समुपनातानि वृ्तन्याद चतुभिः--. 

मोऽयं रथेन सुकृती मबतो नियमं 
गच्छन् मनोरथगणान् त्वयि धा्ेमाणान् | 

आस्यादयम् सुदूरपायमयेन दवं 
मम्प्रायैयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् ॥३॥ 

मोऽमिति ।॥ रथेन मवतः निवासे गच्छन् स॒ अयं पथिन् 

फिथित् अपि व्यजानात् रथेन स्यन्दनेन । भवन श्रीडप्णम्य } निवासं 

चाप्तस्थानं बजम्। स. भक्तिरोभणिः। अयम् अकू पथिमरमिं ] 

ङििदूषि किमपि वस्तु तत्रत्यम् । न ज्यजानात् न अग्रागच्छत् ! मत 



दुशषकम्-७२] अनरूप्सय गोङ्कखयावावर्णनम्। पदे 

देतुमाह-- सपि धार्वनागन्. मनोरधगणान् मुहुः आभ्वाद्यन् जप्रायमयेन 

दैवं सखपर्थजिति। सपि श्रीङुप्ये विषये) मनोरथगणान् दर्वीनघ्द 
नाचमिदपसमूहान्। सुदुः पुन. पुनः। आस्वादयन् । श्रङ्गारादिरसमिव 

आसवा विगरििवेयान्तरः सन्नित्यर्थः } अपायमयेन अपायाद्वि्ात् भयेन 
भीप्या}) स्वस्य कंसशतय्वादिति मावः। दैवम् द्रम् सम्मार्थयन् 

्रीकृप्णदचनादिकं मे भूयादिति सम्यक् प्रार्थयन् । अवापि सुहुशन्येति। 
चफरोऽन्नाध्याहर्षव्यः। अकृरप्य भगवति मनोरथथारणयोग्यतां दद्यतति-- 

सुकृती इति । दनं पूरवजन्मकृतपुण्यतश्चयोऽस्यास्तीति तथोक्तः ॥ 

मनोरथास्वादनप्रकारमेवाद-- 

द्रस्यामि वेदश्तमीतगपिं पूरमांसं 

सपर्यामि रिस्विदपि नाम परिपजेयम् 1 
किं वक्ष्यते स खु मां क वु वीक्ितः स्या- 

दियं निनाय स भवन्मयमेव म्मम ॥४॥ 
द्ह्यामीति॥ स इत्यं मवन्मयमेव मागे निनाय) स. अक्ूरः। 

इस्थम् एवं विचिन्त्य । भवन्मयं श्रीङृप्णभयमेव यथा भवति तथा। एव 

करिणान्येषा व्यवच्छेद । रशरुष्णेत्तरानुमन्धानं वितेवय्थ.। मार्ग पन्था 

मेम्} निनाय नीत्तवान् ) चिन्ताप्रकारमाह--्रकष्यागीयादि। अहं पुमां 

किस्वित् द्रक्ष्यामि स्कष्यामि। पुमासं पुल्यं श्रीरुप्णम्। रिषि 

दिति विते । द्रक्ष्यामि षट हप्यामि । स्यक्षयामि स्पष्ठ हप्यामि । पुमांसं कि 

सखिदिय्यत्राप्यन्वेति। अपि नाम परिप्वजेयम् । अपि नामेति विततफे । परिप्वजेयम् 

जालिङ्गय निरतो भवेयम् } पुंसमितयत्रप्यन्वेति । शीरुप्णदर्नादीनां दुमलं 

दसथनि--वेदश्तगीतगतिमिति। वेदशतैरनेकैस्पनिपदवकैर्गातता भति 
पादिता गतिः स्वस्पं यस्य तम्। सः ख्ड मां िवक्ष्यते। सः श्रीर्णः। 

सल्िति चथ 1 मां छताञ्जदिभ्रवस्थिनम् ¡ किमिति विन] पक्ष्यतेहे क्रू 

हति वक्ष्यते किम्। फन वीक्षित. स्याद् । णमु युव देदो। वीक्षितः दृः ॥ 
१ 65 



पड ॥ नारायणीयम् _ ((्विन्ध-१ 

बृन्दायनं प्रविटपयाकूरस्य द्ाविरोपमाद-- 

भूयः क्रमादभिविशन् मवदरगरिपूतं 

बृन्दावनं दरपिस्विुरभिवन्यम् । 

आनन्दमप्र इ ठम्रख् प्रमोदे 
वि किः दणान्तरमवापन पद्भनाक्ष ॥ ५॥ 

भूय इतिं ॥ रे प्वजाक्ञ जनन्दममरः इव प्रमोदे ट्र इव फ 

किं ददान्तरं न अबाप। प्गनाक्ष अरविन्दलोचन। अवर सइति पूरव 
सादनुव्ते । सः अकरः । आनन्दः जानन्दा्णैवे ` नममः इष । 
प्रमोदे मूर्छायाम् | स्मः सक्तः । वदहिर्विकारामवान्नूढ इतेर्थः। फ 

फि दशान्तरं कीददामवम्थाविदोषम्। न अवापन प्राप| सरवृप्यवापि 

सय्थः। अत्र हेतुभाद--मूय. कमात् हरविरिशुरामिवन्ये वृन्दावनम् अमि 

विशति । भूयः अनन्तरम्। क्रपरात् क्रमेण। हरविरिुराभिवन्यं 
द्रेण रदे विसिन ब्रह्मणा पुरैः देवैः अभिवन्यं वन्द्नीयम् ! अभि 
विंशन् भरविशन्1 दृन्दावनस्य॒शर्वद्रिवन्यनहेनुमाद-- मवद दृतिधूतमिति । 
भवतः श्रह्प्णप्य अड्भ्रिभ्यां पादाभ्यां पूतं परवित्रितम् ॥ 

वृन्दावनं पदयतोऽकूरम्य शत्तिमाद-- 

पयन्नवन्दत भवद्विहृरिस्थसानि 

पांसुष्यवे्त मवचरणाङ्कितेषु । 

पत्म बहुना हि तदापि अता 
प्यन्तु मक्तितस्ठा भिसः परात्मन् ॥६॥ 

प्रयननिति ॥ मवद्विहतिस्यानि षदयन् अवन्दत । अप्रापरि स 
ह्यनुदर्तते। सः अद्कूएः । मयदवतिस्यलनि भवत. शरप्णस्च॒ विहि 
स्थलानि विदयारष्यलानि। पद्यन् ईक्षमाणः । जवन्दूत जनमत । पसुषु 
अवेत वेधननकरोत्। जत ॒देतुः--गवचरणाद्वितेषु इति। मवतः 



द्षाकम्--33] अकस्य गोकुलया्रावर्णनम् । च 

शी्ष्णत्य चरणाभ्यां प दरविन्दाम्यामद्धितेषु लन्ठितेषु। पाचु चन्द् 

सायद्धितां पदपडक्तिमवटोक्य श्रकृप्णपदपांसवःग प्रैत इति मला तल् सर्वा 

वप्यकरोदिव्यथेः। अथ कविरस्य मक्सयतिदायमनुमोदमान जाद--किमि 
स्यादि] बयं क ब्रूमहे त्रदे कथयामः।- चद् जपि बहुसनाः जताः 
दि। तदा तत्सित्रवसरे । शीटृप्णादतारकार इव्यर्थः} अपीति काल 

न्तरसमुभे । षहुनाः वहवो जनाः । जाताः उसत्राः । दीति प्रसिद्धौ । 
श्ीकृष्मावतारात् पू पश्वा्तत्कत च. वहवो जनां जता इव्यर्थः । टे परा 

सन् ठ एवं मक्तितरखाः विरलाः । रासन् परब्रहह्ठल्य । तु किम्ति` 

सयः । एवम् अकरूरवत् | भक्तितरला: भवत्या तरलाः पिटीनहदयाः | 
विरलाः दुर्छमाः। तथा तर्कयामीद्यधैः ॥ 

अथ क्रमात् मगवद्धवनान्विकं प्रपिर्याह-- 

साय स गोपमवनानि मेवचसि- 
मीतापृतप्रहतकणेरसायनानि 1 

पश्यम् प्रमोदससिेव िरोध्चमानो 
गच्छन् मवद्धधनसननिधिमन्वयासीत् ॥ ७॥ 

सायमिति ॥ गच्छन् सः सायं सवद्धवनसत्निधिश् भन्वयासीत् | 

गच्छन्. मगवद्भवनं प्रति गच्छन् । स्तः अक्रूरः! मवद्धवनसत्िर्धिं मवतः 
शीह्ृष्यस्य मवने गृह तम्य सन्निधिं समीपम् । अन्वयासीव् प्रप । उसेक्षते-- 

प्रमोदसरिता उद्यपान. इव किठेति । भमोदससिति। सन्तोपारिमिकया नया। 
उद्यमानः बाद्यमानः। वेत्ति सम्मावनायाम् । प्रमोददेतुमाद--गोपमवनानि 

पदयनितिं। गोपानां सवनानि गृदाणि । पयन् विलिकयन् !, गोप 

अयनानां रमणीयतामाह--मवचरिततगीतागृतधनतकर्णरसायनानि इति। मवतः 

शओह्ृष्णस्य चरति गामयोग्यतया निबरदधमेव गीतं॑तदेवामृते तप्य भरतं 
निष्यन्द प्व कर्मरसायनं योत्रानन्दकरं येषु तानि॥ 

अथ मगवन्तद्राकीदिव्यद-- 



५१६ + नारायणीयम् [स्कन्वः-९० , 

तावददं षशदोहपिलोकटोरं 
भक्तोतच्तमागतिमिव प्रतिपाखयन्वम् 1 

भूमन्. मवन्तमयमग्रजवन्तमन्त- 
म्दयातुभूतिरसमिन्धुमियोदयमन्तम् ॥ ८ ॥ 

तविदिति ॥ दे भूमन् अयं तावत् मवन्तं दध | भूमन् परि 

परणहप। अयम् अकूरः। तावत् भगवद्भवनस्रीपथाधिममये । = जवा 
प्रथमम् | भवन्तं श्रीङृष्णम् । दर्थ जगदयत् । सङुरेण दृष्ट्व मग 

वतः समवस्थामाद--प्ुदरोदविसोकनरेर॑भ॑क्तोत्तमार्ग्िं प्रतिपारयन्तम् इव 

जग्रजवन्तम् अन्त्रसानुमूतिरससिन्धुम् उद्वमन्तम् इवेति) प्रुदोहविरोक 

सेठ प्दोदस्य गोदोहनस्य विरोके दर्शने टर सतृष्णम् । भक्तोत्तमा 
मरति भक्तेपूतमस्य॒ अद्रूरस्य आगतिम् आगमनम् । प्रतिपालयन्तं 

भतीक्षमाणन् । इवेति सम्भावनायाम् । अनेनाक्ूरे भगवत साद्रातिशयो 
ध्वन्यते। अग्रजवन्तं बरमद्र्मन्वितम् । अन्तर््र्ानुमूतिरससिम्धुम् 

अन्तगतं ब्रषानुमूतिरसं चिदानन्दालमकं ब्र्ैव सिन्धु समुद्रम् । उद्वमन्तं 
बहिः प्रवतयन्तम् | इवेति सम्भावनायाम्! उलमक्षया च दृष्मात्र एर 

-ओक्ृष्णे गान्विनेयस्य बरहलानन्दाणेनिमरतं॑चौवयते ! भक्तपनियृतस्त॒-- 

जह्मानुमूतिभहज्ञाने तजन्यो रससिन्धुम्युलर्णव जनन्दः। प्रथि श्रीषष्णा 

काराकारितायाधितदृतेरन्तःस्थतवात् भगवद्दामसमनन्तरं तस्या इदरियद्वारा 

बदिर्मगेपनाचान्त.स्यशीक्प्णदर्यनसुखं बदिर्द्मन्तमिवेत्य्थं॑इत्याहु' ॥ 

अक्रूरेण दृ्योमगवतोस्तदानीन्तनं नेपरध्यमाह् -- 

सायन्तना्वविदोपविविक्तगातौं 
दौ पौवनीररुचिरम्बररोमनीयौ । 

नातिप्रपशचद्तभूषणचास्वेपौ 
~ मन्दस्मिताद्रवदनौ स युगं ददं ॥ ९॥ 



शशकम्-७] अष्टरस्य भैगवससमोमदर्णनम् । भद 

सायन्तनेति } सः सायन्तनाष्टवविदोपविविक्तगात्री ` पीतनीरर्चिस 
म्बररोमनीयौ नातिभरपश्चधृतमूपणचासुवेषपौ मन्दस्मिता्रवदनी युवां दौ ददश । 

सः क्रूरः । सायन्तन्ठवविरोपविविक्तयातौ ` सायन्तनेन सान्ध्येन आ्वेन 
सरनिन पिरोषतो वित्तं निट गात्रं ययोस्तौ} पीतनीरुहचिराम्बरयेमनीयौ 

पीतनीयभ्यां रुचिराभ्यां शोमनाम्यामम्बराभ्यां सोमनीयी मनोजौ । नाति 

धरयश्चपृतमूपणचरवेषौ नातिमपशचम् . जनतिबहुटं यथा स्वात्था धूतैमूपणैरामरणैः 
चारः मनोहरो वेषः अरक्रिया ययोस्तौ । मन्दसितद्रैवदनौ मन्दस्मितेन मन्द 
हसेन जर सिक्तं षदनं ययोस्तौ ! युवां श्रीरामृप्णौ । ददथ अपदयत् ॥ 

अथ मगवानक्ुरं म्वगृहमनयद्रिव्याह-- 

दृशद्रथात् समर्य नमन्तमेन- 
भुत्थाप्य भक्तक्रुमौदिमथोपम्हनं । 

दान्मिताक्षरगिरा शशलाद्चयोगी 
पाति प्रगृह्य मयरोऽय गृहं निनेथ ॥ १० ॥ 

दूरादिति।॥ अथ लवं दरापि रथात् समवस नमन्तम् ष्मम् 

उत्थाप्य हर्षात् उपगृहन् मितक्षरगिरा कुशलादुयोगी अध पाणि पगृ सवलः 

गृहं निनेथ। लं श्रीहृप्णः। दरात् दरे) रथात् स्यन्दनात् समव 

र्द अव) नमन्तं पुनः पुनः प्रणमन्तम् । णनम् अकरम् । क्षटिति तत्समीपं 

प्राप्य उदथाप्य । दर्पात प्रमादात् । उपगृहन् आशिप्यन् । मिताक्षरगिरा 

परितानि परिमितानि भक्षण वर्णा यस्यं तथाविधया गिरा याचा! 

हरषीदित्य्य मध्यमणिन्ययिनानयत्तापि सम्बन्धः! कुदालानुयोगी वुशरन 

पच्छन् 1 भय वुधरपश्चनन्तरम् | पाणिम् अक्ूरम्य करम्। परम 

गद्या । सवलः बलमद्रसमनिवि्तः। गृहम् आलमन्दिर्मं । निनेथ 

नौतवानमि। मेनु फथमक्रूरः बरप्रासनो मगवनः मरशयऽप्रिकानिनिं गत 
रवयवाद--भक्वुरमौदिमिति । मगवदव्कुशरष्टमित्ययः ॥ 

वंसदियमभिगच्छनो मगदनः पम्थानोर्ननाह-- 
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मन्देन भाकममिताद्रमचपित्या 
तं याद्वं तदुदितं नि्मस्य वार्त | 

गोपेषु भूृपतिनिदे्कधां निवि 

नानाकथामिरिदि तेन निशाम्नैषीः ॥ ११॥ 

नन्देनेवि। लं नन्देन साकं तं यादयवम् भित्ादरमू यर्च॑यिलवा 
तदुदितं वरव निरम्य गोपेषु मूपतिनिदेशकथां निवे इह तेन नाना 
कथाभिः निथामनैषीः। चं श्रदप्णः। साकं सह| त यादवमकरूम्। 
अमितादरम् अमित अपरिमितः आदरः यस्मिन् कर्मणि तयथा मवति 

तेथा। अर्ययिल्वा पूजयित्वा] तदुदितां तेन अक्रूरेण उदिता कथितम् । 

वाती धनुर्वरम् । निशमय्य श्रूल¡ { मूपतिमिदेशकथां मूपते. कंसम्थ 
मिदेशकथां नियोगद्तान्तम् । निवेय बोधयित्वा । दृदमुपायनसम्मारसम्भृतं 

शकटयोजमायदेप्पाप्युपरषणम् \ इ स्वगु एव । तम्प ययतुपीनस 

भ्रतक्षगतलवात्] नानाकथामभिः नानाविधामिः कथाभिवार्तायामै,। तेन 
जकर सद । निशां राम् ¡ अनैषीः नीनवानसि ॥ 

तस्यां निदायां श्रप्णे गोपीनामन्यासक्तियक्ञाऽमूदिस्याद-- 

चन्द्ाशृहे किष चनदरमगागृे चु 
राघागृदे ठु भवने किमु मैवमिन्दे) 

धूर्तो विरम्बत इति प्रमदाभिरचै- 
राशद्धितो निति मरुसपुरनाय पायाः ॥ १२॥ 

चन्द्रागृद इति ॥ दै मरुसुरनाथ निदि भरमदामि- इति उचैः 

मद्य्धित. लं भाया! म्ठुरनाथ युरुवायुपुरनाथ ! निशि रत्ती ! 

प्रमदाभिः गोषीभि- ¦ इति अनेन प्रकारेण । उचैः अव्य्थम् । आद 

द्विव सशपितः ! लं धीङृष्णः। पायाः मामनन्यश्रणम् तायस्वेतयर्थः। 

आशङ्पकारमाद- धूतं चन्द्ागदे किमत चनदमगागृहे नु राधागृदे मु 
मैतदिन्दे मवने कयि विरम्पतेः इति! पूर्त बद्धक-। अय स्ह 
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मेप्यामीति तार निकटे पू परतिज्ञाय तथाऽकरणादुधू्व इ्यकतिः। चन्दा 
गृहे चन्द्रायाः तेत्नामधेयाया गोपाङ्गनाया गृह भवने ¡ कि्ुतेति वितर ! 

चन्द्रभगागरृदे चन्द्रमगातङ्कितायाः गोप्या गृहे। न्विति वितते । एवमुचर् 

लापि। रधिगृहे राधाया गृहै मवने। नैहयिन्दे मितविन्दाए्याया 

गोप्रास्सम्भन्धिनि। मवने गृहे! किम्विति विर्त्कै। विखम्बते मां 

वश्चयिलला वसतीव्यथैः ॥ 

इति भक्स्य गोद्टयग्या-दटन्दावनप्रातति-भगवत्समागमभगन्हतसर्कारादीनो वर्णने 

दिससतितमं दृदाफं सष्टिकम् ॥ 

निपक्षतितमदशकम् । 

अथं गोप्यो भगवट्रमनवात्ती श्रुत्वा अनिमाते पर्याया बभू 

युरियाह-- 

निश्वमय्य ताथ यानवाती 
भृश्षमाताः पञ्ुपाखयालिकास्ताः | 

फिभिद् किमिदं कथे न्विवीमाः 
समवेताः परदिचितान्यकृचेन् ॥ १॥ 

निद्ममन्येति॥ अथ ता इमा पञुपाटबरारिका- भृशम् आतां 

सभ्येताः इति परिदेवितानि अकर्वन् | अथ अनन्तरम् | ता. थीड्ष्म 

मयजीविताः। इमा. क्षणमपि मगवद्विरहं सोढुमक्षमः ] पदयुपालयाछिकाः 

गोपछुमारिका. ! भूश् अदयम । मर्ताः दुहितः! समवेताः समि 
स्तिः! शति अनेन प्रकारेण परिदेवितानि विरापान् । अकुर्घन् 

चकरुः। गोपीनामार्तिकारणमाह-- तव यानवता निन्नमय्य इनि] तव 
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श्रीकृष्णस्य । "यानयाती गमन्रवान्तम् । कंसदेशावनरः श्रीकृष्णं नेत 

मागत इति गोपानां स॒खादुपश्रेव्यरथः । परिदेवनपकारमाद--ददं किम् , 

इदं किम्, कथं नु'इति। इदम् अमृताम्वादे विपपानमिवातिकष्टमव 

, स्थान्तरमापतितम्! किमिति जिज्ञासायाम् । द्विसक्तिरावेगत्। कथं नु 

किमस्मद्धाम्यदोपत् उतत नन्दसूनो्मर्पृणव्वादिष्य्ः ॥ 

तदेव परिदेवनप्रकारमाद-- 

करणानिधिरेष नन्दबचुः -- 

कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः । 

अत नः किण दैवमेवमासी- 

दिति वास्लदतमानषा षिकः ॥२॥ 

कदणानिधिरिति 1 वाः इति व्िल्पु.1 ताः गोप्यः इति 

अनेन प्रकरेण । विलेपुः परिदेवनं चुः । परिदेवने देतुः--सदत 

मानाः इति । लद्रतं शीद्ष्णे निविष्टं मानसं मनो यान्तम् ताः 

विाप्रकारमाद--एषः नन्दसूनुः कथम् जस्मान् विच्ञदिति । प्यः 

अस्मासु प्रणयपरवदालयेन द्ट.1 नन्दसूनुः श्रीकृष्णः 1 सस्मान् तिन् 

दि्स्ताः। विजेत परित्यजेत् नन्वकरूणा विश्व्तानपि व्यजन्तीति 

चेषत्रा--कत्णानिधिः इति । करुणायाः छृपायाः निधिरमिधानमूतः। 

नन्बन्यस्मद्रकषणं स्यादिति परिखक्ता इ्याशङ्कायामाह---जनन्वनायाः इति। 

तदेकदारणा इत्यथैः । क्िशच, नः दैवम् एवमासीत् किषु॒चत इति । 

नः अस्माकम् । दैवं साम्यम् । पं निरतिदायघुलप्रदं सदसा नेष्टं च] 

खसीत् संशवम्। किम्विति जिक्ञसायां विके वा। बतेति खेदे ॥ 

अध पर्यकुलाना मोपीनामाश्वासनप्रकारमाद् द्वाम्यान्--- 

चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः 

सह् पित्रा निजमित्रमण्डरेध) 
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प्रितापभरं नितम्बिनीनां ॥ 
श्रमपिष्यन् व्यश्वः सखायमेकेम् ` ` ` ॥३॥ 

चरमग्रहर इति ॥ चरमग्रहरे पित्रा निंजेमितमण्डकेः च सह भति 
छमानः सं नितम्बिनीनां परितापमरं छमयि्यन् एकं सखायं व्यसुचः । 

वरमप्रहरे जन्त्ययमे । पितरा नन्देन! निनभित्रमण्डरैः भने; स्वीयैः मित्र 

मण्डः सुहृत्समूरैः ! चकारः समुचये] प्रतिष्ठमान मयुरां प्रति मिरग 
च्छन्] तवं श्रीकृष्णः] नित्तम्बिनीनां गोपाङ्गनानाम्) प्र्तिपभरं सन्ता 

पोद्रेकम्। दामयिष्यन् गमयितुमिच्छन् । एकं कश्चन] सखायम् जप्तं 
मितम् । ग्यमुचः; प्रेपितवानसि ॥ 

भगवतः सन्देशग्रकारमाट-- 

अचिरादुपयामि सन्निधि षो 
सिता साधु मयैव सद्गमधीः। 

समताम्बुनिधौ निभजञयिष्ये 
हरुतमित्याश्चसित्॒वधूरकार्पीः ॥ ४ ॥ 

अचिदिति ॥ चम् इति वधूः आश्वसिताः अकार्षीः । सं श्रीकृष्णः । 

हेति एवमुक्त्वा । वधूः गोपीः । जाश्वसतिताः आश्वासवतीः | अकार्पः 

छृतयानसि। उक्तिपरकारमाह--अहम् अचिरत्त् वः सत्निपिम् उपयामि, 

मया सधु सङ्गमश्रीः भविता एव, अदे द्रुतम् अमृताम्बुनिधौ निमन्नयिप्ये 

इति । अबिरात् अल्पेन काठेन { वः मवततीनम्। सनिरथिं समीयम् उप 

यामि उपगतो मविप्यामीदयर्थः। वर्तमानसामीप्ये ख्ट्। मया श्रीकृष्णेन । 

साधु सम्यक्] सङ्मशीः सङ्गमसतौख्यम् 1 मदिति भविप्यति? अयोग 

व्यषच्छेदाे एवकारः 1 जचिरादिषि व इति चात्रापि सश्रध्यते। दुतं 

शषटिति। अमृतामबुनिपौ घुख्णिवे। अमृते मोक्षम्तदेवाम्बुषिपतस्मिननिनि 
च गम्यते। निमजयिष्ये निमग्रः करिष्यामि; अन्ते मोक्षमपि पित 
रिप्यामीति च गम्यते। अत्र व इत्ति द्वितीयान्ततया सम्बध्यते ॥ 
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परर नारायणीयम् [स्कन्ध ~? 

यथ भगवत्ता गमन वणंयति द्वाम्याग्-- 

स्िपादमर सयाच्जधुचे 
रतिद्र वनितामिरीक्ष्यमाण, । 

खु दिशि पातयन्नपाद्वान् 
सबलोऽकररयेन निगेतोऽभूः ॥ ५॥ 

सव्रिपादभरमिति ॥ स्र वनितामि सविषादम् उवै सया च्नम् अतिदूरम् ईक्षमाण दिधि श्दु अपङ्गान् परततयन् सपर अक्रूर स्थेन निर्गत अनू | व्व श्रीकृष्ण 1 वनितामि गोषीमि। सिषाद् मर सदोकातिशय यथा भवति तथा। उश्च अव्यर्थम्। सयाच्न याच्जया याचनैन लदागमनविरम्बेऽस्ाक श्राणा यामयन्ति अतम्त्वरितमागन्त-य मित्येव षया सह स्यायथा तया । अतिदूरम् चछ्र्विषयातिकमणपर्न्तमितयं 1 दैकष्यमाण दृदयमान । तदिशि तासा गोपीना द्विधि । चदु सप्रेमम्। अपद्गान् कटाक्षान् । पातयन् भ्रव्तयन् । अथि जीववेहमा युप्पद्िरह सोदुमकषमोऽ्दमरनीतन्दपतिशासनस्वाधुना गच्छामि, तकाय सत्वर परत्यागमिप्यामीति सानुराग वदनि ता कटाहैीक्षमाण इत्य 1 सवर वलभद्रस्मन्वित । अक्रूरथेन अक्रूरानीतेन रथेन स्यन्दनेन । निर्मत गत ॥ 
अनमा पहुलेन वहयाना 

मनमा चायुगतोऽथ बटभानामू | 
वनमाकतृग॒गिषण्णवृ्च 

समतीतो यघुनातदीमयासी ॥ ६ ॥ 
अनसेति ॥ अय लर बहुठेन वहवानाम् अनसा वदमाना मना च अनुगत आर्तसृग॒विपण्णदक्ष वन समतीत यमुनातरीमयासी । अथ अनन्तम् । स्व॒ ीङष्य । बह्ेन परसुरेण । वहवाना गोपानाम् 1 अनसा शकटेन । जातावेकवचनम्} वहमाना गोपीनाम् । ममसा चेतसा! जनाप्येकवचन पूर्ववत् । चकार समुच्चये । अनुगत अनुयात्त । आरत 
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मृगं भगवद्विरदा्ता इुःखिता सृगा यिमस्तत् । बिपण्णघृक्षं शरीङ्कष्णगमना 

द्विषण्णा दुखिता वृक्षा यर्मस्तत्। समत्रीतः अतिकन्तः ) यमुना 

तरीं यमुनायास्तरी तीरम्) अयासी. प्राप्तवानसि ॥ 

भगवानकररप्यात्मानं यमुनायां रथेऽपि युगपदद्शयदिष्याद-- 

नियमाय निमज्य वारिणि खा- 

ममिषीक्ष्याथ रथेऽपि गान्दिनियः। 

विव्लोऽजनि र्िन्यिदं विभोस्ते 
नु चिततं॑त्ववलोकनं समन्तात् ॥७॥ 

नियमायेति |॥ गान्दिनेयः नियमाय निमञ्य विवशः जजनि। 

गान्दिनेयः अक्रूरः] नियमाय सन्ध्यावन्दनादि करम् | निमज्य यमुनायां 
मज्जनं छृखा। विवश्च. विर्याक्रन्तहृदय. } अजनि जातः) विये 

देतमाह--खां वारिणि रथे अपि अभिवीक्ष्य इति । लां श्र्ष्णम् । 
वारिणि यमुनोदके। रथे स्यन्दने। अपिशब्दो दर्शनस्य यौगप 
स्यनक्ति | अभिवीक्ष्य अवलोक्य । नल विस्मयावकाडच इत्याद--ननु 

विभोः ते इदं समन्तादवखोकनं तु फिं नु चित्तमिति। नन्विध्यामन्त्रणे। 

भगवन्निति रेप-। व्रिमो परिपूर्णस्य । ते त्व॒ब्रीृष्णम्य। इदम् 
कूरेणानुमूतम् । समन्तात् जे रथे च { अवलोकनं दर्शनम् । किन्विति 

क्षेपे! चितम् आश्वर्यम्। विमुत्वात् भगवतो नाश्यवैनेतदित्यध- ॥ 

अधाक्रूरे जलाभ्यन्तरे मगवन्तमनन्त्य्यास्ितमद्रक्षीदित्याद-- 

पुनरेष निमज्य पुण्यशारी 
पुख्यं स्यां परमं यजङ्गभोगे । 

अस्किम्बुगदाम्बुनैः स्फुरन्तं 
सुरपिद्धीषपरीतमादरोके ॥८॥ 
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कि शीतरिमा महान् जछेयत् 
पखकोऽपापित्ति चोदितेन तेन । ' 

अतिद॑मिरु्तरेण सार्थं 
रथवासी पयनेश्च पादिमात्वम् ॥ १० ॥ 

फिम्थिति॥ रे एवनेश्च इति उदितेन सतिहर्षनिल्तरेण च तेन 
सार्धं रथवासी ख मा पाहि! प्बनेश गुरुयायुपुरनाथ | | इति अनेन 

प्रकरेण । उदितेन उक्तेन । स्यये्य्थीलभ्यते । अतिहर्षनिरुरेण अतिदर्पण 
जपिक्येण ममवस्स्वरूपददनजनितानन्दवाव्पनिरुद्धकण्ठतयेति यावत्| निरुचरेण 

मरतिकचनचूलयेन । अकार समुच्चये । तेन यक्ूरेण । स्थ सह । रथवापी 
रथस्य | छ श्रीकृष्ण । मामनन्यशरणम् । कहि तयम्ब | मगवत 

उक्तिपरकारमाह-- अरे शीतय्मा महान् किमु, यत् असौ पुरुक इति। 

जले यमुनासल्ठि। दीतटिपा शप्यम् । महान् अपिफ । किम्विति 
जिज्ञासायाम्] यत् यम्मात्) अक्तौ दद्यमान । पुरक रोमाञ्च । 
दृरयत इति शेष । यदथ पुरमष्वयि दश्यते, तचे फ मदेच्छैपय वर्तत 
इति नरमपरश्नोऽयमिरयवगन्तव्यम् ॥ 

हति भगवतो मधुराभरस्थानवर्णन यमुनाजले अकनश्च भगवस्स्यरूप 

साक्षास्काराद्विवरन च 

त्रिसप्रतितमददाकम् ॥ 

चतुस्मप्ततितसद्शकम् । 

जय भगवत्ता मधुरापरवेदनाद--- 

म्प्र मधुरा दनाधेविगमे तनान्तरस्मिन् बम 
च्ारामे विदिताद्नः सचखिजनर्यातः पुरीमीधितुम् । 
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प्रापो राजपथं विस्धर॒ति्रतव्यारोकीत्ह- 
सीपुंतोयदगण्यपूण्यनिगरङेरषृप्यभाणो यु किम् ॥ १॥ 

६ सम्प्र इति ॥ लं दिनार्भविगमे मधुरो सपरा तत्र अन्तरश्िन् 

“ष वसन् विहितायनः परीतं ससिजमैः यातः रज्य प्रापः । 
लवं श्रीकृष्णः) दिनार्घविगमे मध्यहि। मधुरां मधुरापुरीम्। सम्पाठः 

श्रा्ः। त्र मधुरायाम्। अन्तरस्मिन असित्ने। आरामे उपवने । 

विहितादानः "विदितं एतमशनं येन सः। पुरी मधुरपुरीम्। शक्ति 
द्रषटुम्। सलिजनैः मितर्वौस्सह । यातः प्रयातः। राजपथं राजमार्मम्। 
प्रप; प्रा्वानसि। भगवतो राजमार्गभवेशाकारणमुखेक्षतै-- चिर तिधृत 

व्यालोककौतूहुटसीपंसोयदगण्यपुष्यनिगरैः" आङकप्यमाणः नु किमिति । चिर 

श्रुतिभृतन्यालोककौतृहललीपुतोयदगण्यपुण्यनिगरैः चिरश्ुत्या चिरकाटश्रवणेन 
पृतं व्यारोककौतृहरं दर्शनकौदुकं येपां तेभ्यः सीपुसेभ्यः सीभ्यः पुस 

भ्यश्चोयन्ति फलोन्युखानि अगण्यानि जपर्मियानि पुण्यान्येव निगद्य 

शृहखस्तैः । आकृष्यमाणः आ समन्तात् छृप्यमाणः सन् । नु किमिति 

सम्भावनायाम् ॥ 

जथ मगवदागमनमुश्वत्य मधुरद्गनाः कुततूहटात् भगवन्तं दरष्टुमाजमुरि 

व्याह-- 

खरपाददयुतिवत् सरागसुमगास्त्नमूतिंयोपितः 
१ सम्प्राप्ता परिलसत्पयोधररुचो लोला मवद्दृषटिवत् । 

~  हारिणष्यस्त्वदुरःस्थलीवद्यि ते भन्दस्मितप्रौधिव- 
` क्मर्यो्टसिताः फचीषरुचिवद्राजत्कसापाभिता; ॥ २ ॥ 

त्वस्पादेति || अपि योषितः समपरा्ः। भवीति सम्बोभने ¡ भगव 
न्निति रोषः योषितः मधुरापुरबास्तव्याः खिय.} सम्प्राप्ताः -इतस्ततः 

भासादादिकमधिख्य भगवदशनकुतृहटात्, भगवदागमनं॑परिपांस्य तस्थु 

स्यः। योषितां स्वर्पमाह-- चलादधतिदेत् सरागघुमगाः लन्मतिवत् 
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विङुसस्मयोधरस्यः भवदूदधिवत् खख; त्वदुर्.स्थटीवत् हारिण्यः ते मन्द 
स्मतप्रौदिवत् नैतैल्योछठसिताः कचौधरुचिवत् राजत्कखपाधिताः इति । स्वसपाद 
चुतिवत् तव ॒ीकृप्यस्य परदध॒तिवत् पादारविन्दसोमेव । सरगछुभगाः 

भगवतो गुणश्रवणाचिराय भगवति सानुरागाः, अन्यत्र रक्वर्णा । पुमगाः 

सौभागयवत्यः । लन्मूतिवत् तव श्रीकृष्णस्य मूविर्विग्रह श्व । विरस 

योधररंचः विलसन्ती उछसन्ती पयोधरर् कुचकट्कान्तिर्यासां ताः, अन्यत्र 

विठसन्ती प्रयोधरस्य नवनटयरम्य रुगिव सुयस्याः सा । ` मवदृदटिवत् 

भवतः प्रीरुष्यस्य दृष्टी दशाविव । शोखः भगवदर्शनकृतृहट्युताः, अन्यत्र 

इतस्ततः समागतानां योपितां देर्ीनार्भं॑चश्चछे। लदुरःस्थटीवत् तव 

श्रीकृष्णस्य उर्.स्थटी वक्ष.स्यरीव । हारिण्यः मनोहराकाराः, अन्यत्र ` 

सुक्तादाममूपिता। ते तव। मन्दसिमितपीदिवत् मन्दस्ितस्य मन्दहासस्य 

प्रौढिः उदारता इव । नैर्मस्योटसिताः नैर्मल्येन स्वच्छदारीरतया शुद्धह्दय 

तया वा उष्टसिताः दीप्यमाना , अन्यन नैर्मल्येन शरचन्द्रचन्दिकावद्धावल्येन 

उ्टत्िता । कचौधरुचिवेत् कचौयस्य तव केरापाशम्य रुचिदयोमेव । राज 

त्लापाधिता- राजद्धिर्विराजमानै कलपि- भूषणैः भाधिता. जु , अन्यत 

राजद्विः कणप. बेरदेराधिता ¡1 अत सर्वा्ठप्युपमातु शप्तः साधारणो 
धरे । उप्रोप्मामिर्मेगवदूगुणश्चवणात् भगवति जातानुरागाध्चिराय भगवन्तमेव 

स्यायन्तयो म्धुराङ्कना भगवत्सारूप्यं गत्ता दवासनित्ति ध्वन्यते ॥ 

सथ मधुरामाविदातो मगवते दुष्निमरहं वरिष्ठनुप्रहं च वर्णयितुमुपकममाण 

प्रथमं दष्टस्य कम्यचिद्रनेकस्य वधमाद-- 

तासामाकलयनपाद्भयलन्मोर प्रर्पद्थेत- 
प्याठोेषु जनेषु तत्र रजकं फथिद् पटी प्रायन् । 

फस दास्यति राजङीयवमनं यादीत तेनोदितः 

स्वस्य करेण शीर्महयाः मोप्याप पुण्यां गतिम् ॥ ३ ॥ 
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सतयोधररुचः मवदूद्िवत् सेखः लदुरःस्थरीवत् हरिण्यः ते मन्द 

तप्ौदिवत् नैर्ल्योसिताः कचौषरुचिवत् राजत्कलापाधरिता. इति । खत्पाद 

तेवत् तव श्रीप्णस्य पादधतिवत् पादारविन्दोभेव । सराग्ुमगाः 

चतो गुणश्चवणाचिराय मगवति सानुरागाः, अन्यत्त रक्तवर्णा । सुभगाः 

माग्यवत्यः । खन्मूतिवत् ठव शरीृष्णम्य मूरिर्विगह इव । विरुसंस 

धरर्च. विलसम्ती उलछसन्ती पयोधररक् कुचकरशकान्तर्यासां
 ताः+, अन्यत 

सन्ती पयोधरस्य नवजटधरस्य रुगिव सग्यस्याः सा । मवदूदटवत् 

वतः श्रीकृष्णस्य दी दशाविव । लोराः भगवदर्शनवुतृदट्युता, अन्यत्र 

तस्ततः समागतानां योषितां दुद्ीनार्थं॑चशचठे । लदुरःम्थीवत् तव 

कृष्णस्य उर्स्थटी वक्ष.म्थरीव 1 हरिण्यः मनोदराकाराः, अन्यत्र १ 

क्तादामम्पिता! ते तव । मन्दस्मितपौद्धिवत् मन्दस्ितस्य मन्दहास्स्य 

टि; उदारता इव । तैम्योढसिताः र्मल्येन स्वच्छदारीरतया ॒दहदय 

तया वा उहसिताः दीप्यमानाः, अन्यन नर्मल्येन शसचनद्रचन्दरिकावद्धावल्येन 

उ्टसिता । कचौषरचिवत् करौघस्य तव केदापााम्य रचिददोभेव। राज 

करापा्रिताः राजद्विविराजमनि कलये. मुषणे. आधिताः जुष्टः, अन्यत 

राद्धिः कपिः वरदैराधिता । जल सर्वम्बप्युपमासु श्ियकरत' साधारणो 

धर्म. उन्नोपमामिर्मेगवदुगुणश्रवणात् भगवति जातानुरागा्चिराय भगवन्तमेव 

ध्यायन्यो स्षुराङ्ना मगव्सान्स्ये गता इवासन्निति ध्वन्यते ॥ 

अथ मधघुरामाविदतो भगवतो दुरनिप्रहं गिषटानुग्रहं च वर्णयितुमुपकममाणः 

परथमं दष्टस्य कम्यचिद्रजकम्य यधमाह- 

वामामाकरयन्नपाद्वयरनमोद प्ररपादूुत- 

व्यासो जनेषु तत्र रजकं किद् परीं पआर्थयन् । 

कसे दाम्यत्ति गजकीयवसनं याहीति तेनोदितः 
सदयस्तस्प करेण दीरयमदहृयाः मोप्याप पुण्यां गतिम् ॥ ३ ॥ 
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जनितेन परह्यण | वेषोचितं बरिचित्रवर्णदुकरूणदिकमित्य्ः। दाश्वांसं दत्त 
यन्तम्ः। वेपोचित्प्रदाने दैतुः--यत्मतिपिति 1 आयता विपा मतिः 

मानसं यस्य तम्| अथ कविस्तपोभिरप्यनवाप्यस्य मोष्षप्य तथाविधस्य 

समेन विसित आह--क- जीवालनां युक्तं वेद॒ इति। जीवानां 

जीकानाम्] सुकते पुण्यम्। फोवेद! न कोपि जानातीत्यथैः। केवलं 

फ़कानुमेयमेतदरिति भावः] दहे क्षमीपते चं पनः मारत माखामिः 

स्तकैः स्तवैः अपि मानितः तेन वृतां भक्ति परां रमी च दिदेशिथ । लं श्री 
छृप्णः। पुनः अनन्तरम् । मारक्ता मालाकारेण । मासाभिः समिः। 

स्तथकैः कुुभगुच्छकै.। स्तैः स्तुतिभिः। मानितः पूजितः। नेन 
मालाकारेण । गृतां भार्थिताम्। मक्त परेमरक्षणाम्। प्रामधिकतसम् । 
रक्ष्मी भरियम्। दिदेश्चिथ दत्तवानसि । सम्बोधनं रकष्मीपरदानामिप्रायप्रिति 

वेदितव्यम् ॥ 

ऊम्ज(मन्जविलोचनां पथि पुनथ्षटूऽ्धरगे तया 
दते साधु किखाङ्गरममददास्तस्या महान्तं हृदि । 

चि्तस्थाश्रतामथ प्रथयितुं गाक्रेऽपि तस्याः स्फुटं 

गृह्णन् मञ्जु करेण तायुदनयस्तावज्मरसुन्दरीम् ॥ ५ ॥ 

ङुत्जामिति | अङ्गत्वं पुन. परथि अन्जविरोचना कुभ्नां षट 

सस्या हदि महान्तं रागं अददा किङ। अद्धेति सम्बोधने! खंश्री 

कृष्णः । पथि मर्म । अञ्जविखेचनां कमखयतनयनाम् | पएतच्चान्तराधि 

व्यतिरिक्तसर्थीवयवसीन्दर्यस्याप्युपरक्षणम् 1 कुव्जा त्रिवक्रतया विरूपां काश्चन 

सैरन्धीम्! दृष्ट विलोक्य । तस्याः सैरन्धया- । हदि चैतसि । महान्तम् 
अपर्मियम्। रागे मगवल्यनुरागस्। अददा: दचदानसि 1 भगवदनुब्रहाि 

तस्या मनति धीृ्णे महाननुरायः समनृदित्य्थः ¡ रागस्य मोक्षोपाय 

रूपतया चानुग्रदखमिति द्रव्यम् । उक्तशवैतद्--"रागस्तावलनायते दि स्व 

भावाम्मोक्षोपायो यततः स्यान्नवा स्यत् ¡ तासां सेकं तवूदरयं खब्यमासीत् * 
ह 62 

॥ 
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इति । करेति वार्तायाम् । अवर दैतुमाह--तया साधु अङ्गरागे दत्त 

इति} तया शैट्भया। साधु सादरम्। भद्रे अङ्गानुरेपने। दते 

अर्पिते सति } अद्धरागे दततेऽङ्गरागमेवाद्दा इति च प्रतीयते } क्रिेत्यादट-- 
अथ ता करेण गृहन मन्यु उदनय इति । जथ अनन्तरम् । ता वुन्नाम् | 

करेण पाणिना । गृहन् आदरयेव्यर्थ । मन्नु दे्टपीडा यथा नस्यात् 
तथा} उदनय उतीतवानसि । जस्य फएटमाह--तावत् जगद्यन्दरीमिति । 

तावत् तदा । जगलुन्दरीं विटोकयुन्दरीम्। उतवातिति दोप । उनयन 

सलेक््याह-तस्या चित्याम् लुता गप्र अपि प्रथवितु स्ुटमिनि। 
तस्मा ऊुव्नाया । चिततम्था मनागततया परोक्षा सुता निप्करङ्गताम्। 

अवक्तामिति च प्रतीयते। गात्रे देदे । अपिम्ममुचचये । प्रयपितु प्रकटमितुम् 
छुटमिति सम्भावनायाम् ॥ 

अयदशमरौकिक मगवचे्ितमाकटयता जनाना प्रृतिमाह-- 

तापन्निधरितैभवास्तय पिमो नात्यन्तपापां जना 
यप्किचरिददते स्म द्त्यनुगुण ताम्ूलमाल्यादिकम् । 

गृह्णानः इसुमादि रिश्चन तदा माग निरद्धाञ्मलि 
नातिष्ठ वत हा यतोऽ गिषुलामार्ति जनामि ग्रमो ॥ ६॥ 

तागदिति॥ दे गिभ तावत् नाप्यन्तपापा जना राग्नुगुण 
यप्कि्चिते ददते स्म। विमो शक्तिसम्पत्त। तावत् तदानीम् नाय-तपापा 
न अल्यन्तम् अतिमात्र पाप येषा ते। श्रचनुगुण यथाकति! तुभ्य 
मित्यरथी्ठभ्यते । य्किचचित् यस्किमपि वस्तु ¡] ददते म्म अितवन्त । 
तान्येव वल्नूःयाह--ताम्बूलमास्यादिकमिति । अत्र देतुमाट--तव निधित 
वैमवा इति। ठव श्रङृप्णस्य । निश्चितवैमवा निशित निर्णीतो वैभवा 
भक्ताुपरहसामर्थयम् सलौकरिकममावा वा यैस्ते | दुव्नाया समीकरण 
दद्नाद्रिति भाव | जय भगवसरीदुपायस्यास्पीयस्च स्म्य तद्रामात् 
पीडानुमयश्च विचिन्प्य॒कविस्सविपादमाट-- हे भमो अट् तदा कुसमादि 



॥ 

'ददाकम्-७४] कुच्ञासुग्रदवर्णनम् । प्देर् 

किचन मृहानः मिनद्धाज्ञछिः माग न॒ अतिष्ठं त हा ' इति} प्रमो ̀शक्ति 

सम्पन्न ] अदं मन्द्माग्य. । तदा भगवद्ागमनवेलायाम् । कुषुमादि पष्प 

माट्यादिकं कश्चन वस्तु । गृहानः वहन् । निबद्धाज्ञरिः कृताञ्जरिपुटः। 

मि मगवदागमनमा्गे । न अतिष्ठं न स्थितवानसि | बत हेति खेदा 

तिशये। ननु 8 तेनेस्यत आह--यतः अच विपुलामामि वरनामि इति । 

यतः यस्मात् कारणात् 1 तथाऽनवस्थानादिवयर्थः ! जय अघुना। षिपुखम् 

असह्याम् आति षीडाम्। व्रजामि अनुमवामि। यद्यहं तदा तथा 

स्थितोऽमवम् , तर्धधुना नैवमारतस्स्यामिति माव. ॥ # 

अंथ भगवतो मधुरापुरगोपुरपरापतिमाह-- 

रएष्यामीति विषुक्तयाऽपि भगवनरिपदात्या तया 

दूरात् कातरया निरीधितगतिस्त्वं शराविशो गोरम् । 

आपोपाटुमितत्यदागममहादपोछलदेवकी- 

बधोजप्रगरत्पयोरसमिपा्यतकीतिरन्तगेता ॥ ७ ॥ 

एष्यामीति ॥ हे मगवन् खम् इति विमुक्तया अपि तया अलप 

दाघ्या निरीक्षितगतिः गोपुरं प्राविश्य । मगवन् देश्वर्यादिसम्पच्न । च्व 

््ृष्ण- । इति एवमुक्त्वा वियुक्तया विख्या । अविर्विरोधे । भगव 

दुक्तेरन्यथालयासम्भवाद्विरोध ॥ तया पूर्वोक्तया । आल्पदाच्या सेरन्धया । 

दूरात् द्रे 1 निरीक्षितगति निरीक्षिता विरोकिता गतिर्ममने यस्य स. । 

भाविः आविष्टोऽसि । इतिचन्दा्थसक्तपरकारमाट-- महम् एप्यामि इति । 

अहं करृतकार्थस्सन्नागमिष्यामि सस्समीपमिख्भं । अपिशन्दार्थं॑ विरोधं 

परिहर्नाह--कातरया इति । विथोगभीरंतया मगवद्रचनस
्यान्यथालवशङ्कये्यथ. ॥ 

अगवदागमनं जानन्त्या देवकीदेव्या- प्रह द्ीयत्राह--भाघोपानुमितलद 

गममहादपेषटस्देवकीवक्षोजभरगख्लयोरसमिपात् 
त्वरकीर्सिः अन्तर्गता इति। 

आोषानुमित्वदागममदारपोहरुदेवकीवकषो जभगरस्पमोरस्मिपात् जाघोपेण 

पौराणां कोकादृठेन अनुमित यम्तवदागम श्रङ्कप्णागमने तेन'यो पान् द॑. 
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देवा भगवतश्वापभज्ननध्वनिं श्रुला तुतुपुरिव्याद-- 

श्वः केमक्षपणोतसवप्य पूर्तः प्रारम्भतूर्योपम- 
अवध्वंसमहाप्यनिश्तव भिमो देवानरोमाश्चयत् । 

कंसस्यापि च वेषधुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी- 
चण्ड।म्याहतरधिप्रपश््रसत्ूरितोऽमृखया ॥ ९॥ 

श्र स्ति] दे विभो तव चाप्ष्वेसमहाध्वनि; देवान् अरोमाश्वयव् । 

विमो शक्तिस्म्यत्न । तव श्रीकृष्णस्य । चाफवंसमहाध्वनिः चापध्वंसः चाप 

भञ्जनं तजनितो महाध्वनिः महान् शब्दः । देवान् अमरान् । अरोमाश्चयत् 

्रह्पेण पुलकितशरीरानकरोत्) देवानां प्रहर्षं दशयते -शवः कक्षपणोत्त 

वध्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः इति । श्वः श्वो माविनः। कंसक्षपणोस्सवस्य कसक्षपणं 

कंवधस्दरूपस्योरसवस्य । पुरतः पूर्वम् । मर्ये कर्तव्यमिस्ैः । परर्भवू्यो 
पमः भारम्मे जरम्मसमये क्रियमाणं यर्म तत्सदृशः । श्रो भविता कंसवध 
इति निश्िस्य देवाः प्रमोदेन पुरुकितदारीरा बमूवुरियर्थः। चापष्व॑सष्वनिं 

शरूखा फंसखस्तश्ाभवदिव्याह--अपि च तदुदितः कंसस्य वेपथुः खया कोदण्ड 
खण्डद्रीचण्डाभ्यादतरक्षिपूत्परै उ्छूलित जमूदिति। अपि च॒ किशच। 

सुदित तेन अपध्वंसमहाध्वनिश्रवणेन उदित. जात । वप्रः सर्वङ्गकम्पः | 
खया शीङृष्णेन। कोदण्डश्षण्डद्रयीचण्डाभ्याहतरक्षिपूरषरयैः कोदण्डखण्डयोश्चाप 

खण्डयोर््या युग्मेन चण्डम् अतिगाढं यथा स्यात्तथा अम्याटतानां तारि 

तानां रकषिषूरयाणां रक्षिण पुत्पणा सै हा भिद हाहय दताः स 
इध्यादिख्यै शब्दै. उक््ररित अतिमात्रं वित्त ॥ 

अथ तदिनवृततातुसुपसंहरन् प्रथयते 

शिथिमे्जने्च द्धमद्धिमा प्रीस्या च मत्या ततः 
सम्पश्यन् पुरपम्पदं प्रपिचरन् माये गतो बारिकाम् । 

श्रीदाप्ना सह रधिकापिरहजे सेदं रदन् भरषप- 

सरानन्दन्नवतारका्यटनादवतिश्च मेर माम् ]॥ १०॥ 
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पिैरिति॥ दे वति ततः चिः दजनैः च श्रीया भीत्या 

च टष्टमदिमा पुरसम्पदं सम्पदयन् प्रविचरन् सायं वाटिकां गतः श्रीदान्ना 

सह रापिकाविरदजं खेदं वदन् अवतारकार्ययटनात् आनन्दम् प्रघ्पन्. लवं मां 

सेरकष । विश गुल्वयुपुरनाय । ततः चापमञ्ञनानन्तरम् । गिः सद्विः । 

दु्जनैः दैः । प्रीत्या सन्तोषेण । भीत्या भयेन। यथातंष्यमन्वयः । 
चकारौ समुचये। दमहिमा टो महिमा माहास्यं यम्य सः | पुरसम्पदं 

पुरस्य नगरस्य सम्पदं समृदधिम्। सम्पर्यन् सम्यगिलोकयन् प्रविचरन् 

स्वरन्! सायं सन्ध्यायाम् । वारिकां दाकटस्थानम्। गतः धाप्ठः। 

श्रीदाप्ना तत्रा्ना सुहृदा । सह समम् । राधिकाषिरहजं राधावियोगजनितम्। 

खेदं सन्तापम् यदन् मापमाणः। अवतारका्मैषटनात् अवतार 
कर्य मूमारापहरणरूपस्य घरटनात् सेयोजनात् । अयं भावः-- कंते हते 

तन्मिध्र मायो योदूपुमागमिप्यति, तदा तम्मत्रे यवनः सैनिकाश्च वहवः, 

तेषु हतेषु तसखुद्दश्ियपाखदयश्ागमिप्यन्ति, तथाच तेषां क्षपणं घुकरमिति । 
अनन्दन् प्रमुदितमना: । तवं श्रीकृष्णः { मामनन्यशरणम् | सैरक्ष ' 

त्रायस्व ॥ 

इति भगवतो मथुरापुरीप्रवेश~रजकनिम्रह-वायक- 

मालाकारङ्न्जानुप्रह~-धनुङ्गा दिवन 

चतुर्सक्तनितमददराकम्॥ 



पश्चमप्ततितमदशकम् । 

अथ भगवतो म्युद्धं॑वरणंवितुमुपक्रमते-- 

म्रातस्सन्च्रस्तमोजकितिपत्तिवचपा प्रस्तुते मत्यं 

सङ्पे राज्ञां च मश्वानमिययुपि गे नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् । 
कंसे सोधाधिर्टे त्वमपि सदबलः साजुगधास्वेपो 

रङगदयारं गतोऽभूः कुपितङुबरयापीडनागावलीदम् ॥ ९ ॥ 

प्रातरिति ॥ भरातः सन्तरस्तमोजक्षितिपतिवचसा महतू्ये प्रस्त॒ते 

रज्ञां सद्धे च मवान् अभिययुषि तद्य नन्दगोपे जपि हम्थ कंसे' सौधा 

धिरूढे ल्रमपरि सहबलः सानुगः चारवेषः कुपितकुवरयापीडनागावरीदं रद 

हारं गत्रः अमूः} प्रातः पएरे्ः। सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा सन्तप्तस्य 

भगवतो देवक्या जष्टमगमतया मदौ किकममावदर्शनाच मां हनिष्यत्ययमिति 
भीतस्य मोजक्षितिपतेः कंसस्य वचसा आक्ञया। महतूरये मल्करीडानु 

साखिायधोषे । प्रस्तुते आरब्धे सति। रज्ञां गृपाणाम्। सच्चे समूहे । 
चकारः समुचये । मच्ान् रातां मलकीडादर्ना्थ निर्मितान् स्यानविरोषान्। 
अभिययुषि आरूढे । तदा तस्मिन्नवसरे ! पिस्सपुचये । हम्ध भासादम्। 

अभिय्युषीलत्रापि सम्बध्यते ¡ सौधापिरूदे सौधं ॒प्रासादमपिरुदे भारूढे 
च सति) ववं ग्रीङृष्णः। अपि्समुचये ! स्वरुः बरमद्रसदितः। 

सानुगः अनुचरैगेपिरन्वि्तः । चात्वेषः मनोहरनेपध्याितः। कुपितक्रुवरया 

पीडनागावरीदं कुषितेन अम्ब्ठप्य प्रेरणया करुद्धेन कुवल्यापीडास्येन नागेन 

गजेन अवरीदं निवारितप्रवेशम् } रङ्गद्वारं महर दगमवेदानमार्गम् । गतः पापः ] 

अथ॒ कुवख्यापीडयधमाह द्वाभ्याम्-- 

पापिष्ठे मा्ाद्हतमिति वचसा मिष्ट्रकुदधयुडधे- 
रम्बष्ठस्य॒प्रणोदादधिकजवछपा हस्तिना गृद्यमाणः ! 
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केटीषृक्तेऽ्य मोषीदृयङ्यथनिरप्पधिन दृम्ममम्य 
ग्यादर्यारीयास्व चरणयरुरि पूनर्तिगनो वगुरामी ॥ 2 ॥ 

पाण्षटिति॥ चम् जम्बष्टम्य प्रगत दन्तिना गृ्माण करेरी 

मुत्तं अथ अम्य म्म व्यादत्य चरणयुप्रि जनीयथा | च्व श्रीटृप्ण । 

यम्बम्य महपिवम्य। प्रणादान् प्रेरणया) टम्निना कु्र्यपीटम्यिन् । 

गृद्यमाण गृ्ीत । केनीपुक्त कै-या टीरया। अनायातेनेष्यदं । सुत्त 

मयय करात् गन्ति । अभ जनन्तर्म्। जम्यदटस्निनि | म्म मम्तकम्। 

व्याहवय अमिदष्य | नरणमुप्रि पादतुण्यमये] अगीयथा ठनाधमू् | 

जम्षटम्य प्रणाद देतुमाट--दनि वचसा निष्टृगुदपुदे इति। इति ण्व 

रपण । वचा वचनेन । निष्ठुर निष्टृरा म्बमातेन गरा प्रदा 

च बुद्धिम्य ¡ वचनधरकारमाह--दे पा्िष्व मर्गा दूतम् अपि 
इति। पापि पापिषु प्रषटवम । मार्गात् वर्मन । दन क्षटिति । -पटि गच्छ। 

ननु कथ टस्ती मगवन्त गृीतु ममर्थाऽमूद्ित्यत याट--अयिक नपनुषा इनि। 

अगिकनवेनेत्य प । युक्तम मगवन करिठुम्म ताटनमिष्याट--गापीदचक्लय 

चिरम्पधिनमिति | गापना भगवद्रव्माना वुचरननम्मः चिराय म्प 

मानम्। अनेन स्यप्रियननम्पर्थिना दण्डन युक्तमेपरेपयनुन्धयिवेव्युलेना प्यन्यते 1 

पुन वदगुदासी नित । पुन अनन्तरम् । बन्गुरासी मनादरम्मिवा 
वदनं ॒सनू| म्मित चनुगादीनामा्ासनयति वेद्ित-यम्। निर्गत चरण 

मध्यात् विगत ॥ 

रस्तप्राप्योऽप्यगम्यो शटिति युनिननस्येद धामन् गनेन्द्र 
क्रीडननापत्य भूमा पुनरमिपततरतस्य दन्त सजीयम्। 

मूलादृनभूल्य तन्मूलममहितपहामीक्तिान्यार भमित 
प्रादास्त हारमेभिरेटितपिरनित राधिफायं दिरेति ॥ ३॥ 

हस्तप्राप्य इति! स्व गजेद्र मुनिननम्य दव हम्तपराप्य अवि 
अगम्य करिति धामन् कीरन् भूमौ आपत्य पुन अमिएतन त्म्य दन्न 
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सजीव मूलात् उम्मूस्य तन्मूटगमदितमहामौक्तिकानि इति आसमितेभ्रादां । 

त्व श्रीरप्ण | गजेद्ध कुवल्यापीडमु ¡ अम्येवयेति शेष } सुनिजनस्य 

मपिजनम्य । तस्य दस्तप्राप्य हस्तेन प्राप्य प्रप्य शक्य | पदे षद 

स्रयमानोऽपीप्यथे । अगम्य गृहीतुमशयो यथा तथा। करिति शीभम् । 
धावन् पलायमान । क्रीडन् री्येद्ययै । भूमौ सुषि 1 आपस्य निषय | 

पुनं अनन्तरम्] अभिपतत मगवन्त भूमौ पतित मघ्वा दन्ताम्या भूमौ 

प्रहरत इध्य्यं । तस्य गजेन्द्रस्य 1 दन्त दन्तदरयम्] मूलात् मूरुत । 

उन्मूर्य उष्वाख ¦ तन्मूलगमदहितमहामौक्तिफानि तन्मूखगानि तत्य दन्त 

द्वयस्य मूखगानि मूढे वर्तमानानि मितानि महार्हाणि महान्ति याभर्क्भत् 

स्थूलानि मौक्तिकानि सुक्ताफलानि। इति इयुक्ला | आलमगरत्ते जासन 

पितरे घहदि। परादा अर्वितवानसि ¦ उक्तिप्रकारमाह--एमि ररितविर् 

चित हार राधिके दिश इति। एमि मौक्तिके । ररितिविरचित 
कलित मनाहर यथा स्याचतथा विरचित मिर्मितम्। दार सुक्तादाम। राधि 

कथे मखेयस्ये। दिश प्रयच्छ ॥ 
अथ दुवरयापीट निटव्यागच्छन्त भगवन्त विरोक्य जना शश्च 

सुरि्यार-- 

गृह्णान दन्तमते युतमथ हलिना रद्रमद्वापिश्न्त 

त्वा मद्धस्याङ्गभद्धीरमसहतमनोलेचनां वीक्ष्य लोक्रा' | 
दहो धन्यो हिनन्दौो नहि नदि पञुपालाद्ना मो यश्ञोदा 

नो नो धन्येक्षणाः स्मसिजमति गयमेवेति मवं शष" ॥ ४ ॥ 
गृह्धानमिति।॥ अङ्ग स्यैलेका जथ ष्वा वीक्ष्य ति दश । 

द्धेति सम्बोधने। श्री्ृप्णेषयर्थालभ्यते । सर्वे सकय । लेका अना 
जथ अनन्तरम् । घा श्रीष्प्णम्। वीव दृष्टा] इति अनेन प्रकरिण। 

शशु तुष्टुवु जत्र देवु --मङ्गव्याङ्गङ्गीरमसदतमनाोलेचना दति! 

मद्धल्यया जुमया जङ्गमङ्गचा देदकान्त्या रभसेन बलात् हतान्याङृष्टानि 

मनाक्ि लोचनानि नेत्राणि येषा ते तथाविधा सन्त 1 तदानीन्तन 
0 
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मग्वत भ्व्पमाट-- भे दन्त गृहान टटिना युत रद्ध घाप्रिशन्तमिति। 

जे म्कन्ये। दन्त हृतस्य उवटयपीटस्यर दन्तम्। गृढानि दधानम्) 

हरिना जप् दन्त स्कन्ये वहता वरमद्रेण। युतम् अन्वितम् । रङ्ग मद्र 

रन्गम्। आव्रिशन्त प्रपिशन्तम् 1 म्तुद्रिपरकारमाद--द हो नन्द धन्य । 

टि, नहि नटि, प्टयुपाड्गना ना, य्यादा नो ना, प्रिनगति वयमेव धन्येकषणा 

म्मदति। द दादे जना 1 नन्द यम्थैववरिध पुतराऽनायरत | धन्य 

सुनी। हीति निश्वये। नटि नदीति केपाचिकिेयग्रचनम् । किन्तु 
पश्ुपाराद्नना या एन प्रेष्ठ स्तनाभ्या गादमािङ्गन् ता गाप्य । धन्या ठनि 
पिपश्णिम्य सम्यध्यते) ना इल्यन्येषा निपेधवचनम्! पन्ति यथाद। 

यम्या पू्रतामयमगच्छत् । नो ना इतिं परेणा निषे पचनम् । त्रिनगनि 
जगल्ये | पएवकरिणान्येषा व्ययष्ठेद । धन्येपणा धन्यानीक्षणानि नेतराणि 
येषा ते, यैरेताद्याऽय चट ॥ 

ननु कथमेव भगवति सवै सेहहुमानादय सममून्निसयताट--- 

पूण ब्रह्य माक्ान्निसधि परमानन्दमानदरप्रशाय 
गोपेषु त्य व्यलामीने खलु बहुजनस्तायद्विदितोऽभू, । 

च्टरऽ्य खा तददप्रथमपुपगते पुण्यङ्लि जनधाः 
पू्णानन्दा प्िपापा, मरमममिजयुस्तवत्टृतानि स्मृतानि ॥ ५ ॥ 

पूर्णमिति ।] च पूर्ण ब्रत ए्व। घ्व शीर्ष्ण । पूर्ण सर्वानु 

म्यूतम् } तथाच भगवन र्वेषामासतया ज सनि सयुषा सेहानिद्याच 

ननौषाना भगवसेवगिधि क्ते युज्यते, ब्ररतकत्वात् बहुमानादयश्चोपप्यन्त 

इति भाय । मायाया मदै भ्रनिपरिग्ितो त्र्पमा मगवनेव नीलेति "भदरम्ता 

मतिविन्वितो विविदिवान् इष्यादिनोक्तम् । ननु कथ तद्मण्ाुयवमत 
आह--गोपपु सात् व्यटासी इति! सक्षात् प्रत्यततपया । व्य॑सी विकते 
सिथ॥ श्रीकृष्णात्मना गापपु चश्र्िषयता गत द्य । ननु भगयत 
शरीरपरिहे सारिष्वमरङ्ग॒ इत्यत जाट--निरवधिपरमनन्दसान्द्रधकाय 
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मिति] निरवधि नियम्। परमानन्दसान्द्रपकारं परमाननदसुन्दः परमा 

नन्दैकथनः प्रकास्रियत्य तत्; चिदानन्दैकयनगि्यथः । , निव्यच्ाजनन् 
मरणासम्मवः, आनन्द्भयलादूदुःखानवा्तिः, चिद्धनलादज्ञानुपरिमवशचेति, न 

संसारधर्मसम्बन्ध इति भावः । कुतस्तदिं कंसादयो भगवन्तं ब्रहमारमना नाध्य 

गच्छन्निलयाशङ्कायामाह--तावत् . बहुजनैः न अविदितः .जमूः ख इति । 

तावत् तदानीम्। बहुजनैः बहुभिजनेः । अविदितः ब्रह्मसनाऽपिगतः । 

खल्विति भरसिद्धौ । किन्तु यैः कैशिजन्मञन्मान्तरार्ितपुण्यपरिपाकयद्धिरेव 

अरहमालमनाऽपिगतोऽमूरिति भावः। नतु कथं पापीयां भगवदृशशनसम्भव 

इत्याशङ्वयाद--तदा जनौयाः पुण्यकाले उपगते लाम् द्दमथमं ट 

अथ विपापाः पूर्णानन्दाः स्मृतानि खक्छृतानि सरसम् अभिजगुः इति। 

तदा तसिन्नवसरे। जनौवाः जनसद्वाः। पुण्यकाले प्रकृष्टस्य पुण्यस्य 
फलोन्सुखतादशायाम्। उपगते प्रे सति । दवा शरीहृप्णाकारं वकष । दं 

प्रथमम् इदमेव प्रथमं पू्ै यस्मिन् कर्मगि तयथा मवति तथा। दृष्ट 
चष्चुषा साक्षा्त्य । अथ अनन्तरम् । मगवदर्दीनाद्विपापाः धिगतपाप्मानः । अत 

एव पूर्णानन्दाः पूणैः प्रपूरण" अनिन्दो येषां तथाविधाः सन्त | स्परतानि 

स्मृतिषिपयीमूतानि । लतानि त्वया व्रजस्येनात्स्येन च कृतानि पूतना 

मोक्षादीनि रजकवधादीनि च सरसं सानन्दम्। अभिजगुः प्रशशंसुः । 

अयमत्राशय.--पुण्यपापयो, पुण्यस्य प्रकर्थे सति प्रथमं तस्य फोन्सुखत्वम् , 

तेन मगवद्दीनायिकार., तेन मगवदृदनम् , तेन पापना सति भगवदूगु 
णानुकीरनम् , तेनन्ञिननाशो जानोदय अनन्दावाततिश्च सम्भवतीति ॥ 

अथ भगवतो रामक्कप्णयोर्मल्युद्धमाद-- 

चाणूरो मवीरस्तदयु शरपमिरा घटिको शिकारी 
सथां सामं चाभिपेदे जञटञ्षटिति मिथो युष्िपातातिरक्षम् । 

उत्पातापातनाकर्मणविधिधसणान्यास्षतां तत्र ॒चिद्र 

शत्यो; भगे महपरश्रगमदयं भूरि बन्धमोक्षान् ॥ ६ ॥ 
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चाणूर इति ॥ तदनु म्वीरः चाणूरः सुषटञ्ाली सुष्टिकः नृप 

गिरा लां रामं च क्षर इति मिथः मु्टिपातातिरूक्षम् अभिपेदे । तदनु 

महागभ भगवति श्रीकृष्णे) मीरः मदिप्वायुधं विना ुष्टयुद्धकुदा 

क्षु वीरः अतिनिपुणः! अथवा महशासौ वीरशेति कर्मधारयः! चाणुरः 

तन्नामा! सुष्टशाटी सुियुद्धकुदालः! मुष्टिकः तन्नामपेयः। चफारोऽ 

चापि सम्बध्यते । मृपमिरा कृष्य कंसस्य गिरा नियोगेन । त्वां शरीृष्णम् 1 

रामं बटमद्रम्। चकारः समुचये। अटशदर् इति दाब्दानुकरणम् ! मिथः 

परस्परम् । सु्टिपातातिल्क्षं॒सटपातिरंधिमहरैः अतिरम् असक 
यथा भवति तथा| अभिपेदे अपिदे। चाणूरः श्ररृष्णं, मुष्टिको रमघेति 

यथासंस्यमन्वयः] उसातापातनाक्पणविविधरणानि आसताम् । उत्पातः उन्न 

यनम् आपातः पातनम् आकर्षणं परस्परे कं गृहीत्वा कर्षणम् णवं विधानि विपि 

धानि नानाविधानि रणानि युद्धानि! आसताम् नात्र कशचिद्धिम्मय इति भावः । 

तत्र॒ अयं मछप्रमु. मृत्यो; रार् एव मूरिश. बन्धमोक्षान् अगमत् चित्रम् । 

तव रणे। अयं मछ्पुः चूरः। मूल्यो मरणात् । प्रागिव पूर्वमेव । 
भूरिदाः बहून्। बन्धमोक्षान् अपवर्गान्। अगमत् प्राप । देति यत् 

चिवमाशर्यम्। मृतस्यैव दि यन्यमोकषम््म्भवति, स यैक ण्व, मुक्तानां पुनरा 

यृर्यमम्भवात् , इट तु मरणात् प्रागेव बन्धमोक्ष , न केवखमेकं बन्धमोधु 

पराप, सिन्त भूत्ि इति महद्विदुमाश्वपैमिति वितेधः । परिदारतु 

मन्धान् परम्परं कराभ्यां बन्धनानि मोक्षन् चनदान्मोचनानि चागम 

दिनि ॥ 

अथ महवधनद्-- 

हा पिकं वमार सुलहितनयषूदौ मटवीरी कटो 
न द्रष्यामो व्रजामर््वरितिमिति जने भापरणि तदानीम् । 

चाणूरं ठं करोदूम्रामणव्रिगलदसुं पोययामामिधोव्या 
पिशोऽभृन्षटिकोऽपि द्रुतमथ दरिना नषविर्दघदि ॥ ७ ॥ 
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हा धिगिति] तदानीं लं करोदूप्रामणविगरद्यं तं चाूरम् उर्यौ 

पोथयामासिथ। तदानीं तस्मिचवसरे। चं शरीछ्ृप्णः। करोदूभामण 

विगख्दसुं करेण यदुदू्रमणं तेन विगदं मृतम् । उव्यौ भृष्ठे } पोथया 
मासिथ क्षिप्तवानस्ि ! ननु किमिव्येवं श्षटिति तं जवान भगवानिति चेक्तत्राह 

--इति जने भाषमाणे इति । इति एवम्) जने ब्रषटजने। भाषमाणे कथ 
यति सति] माषणप्रकारमाह-- न द्रक्ष्यामः चरितं ब्रजामः इति ] न द्रक्ष्यामः, 

अव्यन्तमनुचितल्ात् 1 अतस्तवरितं बजामो गच्छमः। ननु किमलानौचित्यमिति 

चेत्तताह--हा धिक् कष्टं कुमारौ सुरलितवपुपौ म्वीरौ कठोरौ इति। धिगिति 
निन्दायाम्। हा कष्टमिति खेदातिदये } कुमारौ श्रीरामषृष्णौ । युरुरिति 

वपुपौ युरुरितं सुतरां रुरिति मृदु वपुः शरीरं ययोस्तौ । कफोरौ कटिन 

शरौरौ । नचैतवेताभ्यां योगयोमग्यावित्यसयन्तमनुचितमेतदेर्खनमिति मावः। 
षणा मद्कीडादरौनस्योद्धिगकारितिया भगवान् ञिति चाणूरमवधीदिति द्रष्ट 

व्यम्} अथ हरिन सुष्टिकः अपि दुतं पिष्टः जमूत्। अथ चागृर् 

बधानन्तरम् 1 अपिरनुक्तयो. शरतोशरुकयोः समुचये । दतं क्षटिति । 

पिष्ट. हतः। नषटरिषटैः दधवे । नष्श. नषटेभ्यः चिषटैवधिषमहेः | 
दधाव भराणपरीप्सवा धावने कतम् ॥ 

तदानी कर्तव्यमजानततः कंसम्य प्ररत्तिमाह-- 

कंमः सवायै तूयं खरमतिरविदन् कायेमार्यान् पितुम्ता- 
नाहन्तु व्य्तपूर्वस्तथ, च सम्िषद्दुगबुत्सारणाय । 

रुष्टो दुटक्तिभिस्तयं गरुड इव गिरिं मन्चमच्न्तुदश्च- 
त्वद्गव्यावर्गदृससग्रहमपि च ददात् परग्रदीरग्रतेनिम् ॥ < ॥ 

कस इति ॥ कंसः तू संवाथं आर्यान् तान् पितृन् आन्त व्या्मू्तः 
त्व दूरसस्ारणाय च समचिपत् । तू मद्यायम्। संवार्य निवार्य । मार्यान् 
पूज्यान्] तान् पितृनु्रसेनवसुदेवनन्दगोषान् 1 अदन्तु हन्तुम् । व्यापतमूर्वः 

परिपूर्णस्य । एवच तदजानन्तं कसं भरति सोपहसवचनम्। तय शरीटृप्णभ्य । 
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दूर दूरतः । उत्तारणाय निस्सारणाय । चकारः समुचये! समदिषत् 

आज्ापरतिवान्। नन्वे्वविधं मगवतशे्टितमवरोक्य कंस कुतोन मग 

वल्यादयोः प्रणामं इृतवानितवाह--का्वेमबिदतनिति । कायं कत्य मगवबत 

प्रणामम् | भविदन् सजानन् । ननु कुतो नैतत् कंसेन ज्ञातमिति 

, चेतवराह-- खटमतिरिति । दुष्टमानस इयर्यः । अथ भगवतः कंसवधोप 

क्रममाह --तं मश्चमू् जक्चन् उदश्चप्लदव्यावरादुप्स्दमपरि ओप्रसेनिं 

हटात् प्रग्रदीः च इति! वलं श्रीप्णः। मश्वं कंसम्य प्रासादम्। 

शश्वन् उत्तन् | उदश्वत्वदूणव्यावर्गदुस्सग्रदम् उदश्चतः उन्नमितस्य 

सद्गस्य कृपाणस्य व्यावललोन चरनेन दुःसंम्रहं गृदीतुमशक्यम् । अपिर्विरोधे 

~ ओगरसेनि कंसम्। हटात् बात्करिण । प्रब्हीः गृदीतवानसि। चकारः 

समुचये । अत्र हितुमाद--दुक्तिमिः र्षः इति । दुषटोक्तिभिः दुस्य 

कंसस्योक्तिभिः। र्टः कुपितः ! भगवतो मश्वोत्यतने उपममादह-- गष्ट. 

गिरििवेति। गरुडः वैनतेयः 1 भिरि पर्वतम् । उपमया चोलतनेऽनायासो 

मच्चस्वौन्नस्यश्च ध्वन्यते ॥ † 

अथ कं सवधमाह-- 

स्यो निष्पिष्टसन्धि यवि नरपतिमापात्य तस्योपरिश- 
सय्यापात्ये तदैव स्वदुपरि पतिता नाकिनां पूष्पधृष्टिः। 

कि किंत्रमस्तदानीं सततमपि भिया द्तात्मा स भेजे । 
सायुज्यं तवदधोत्था वरद् परमियं वासना कालनेमेः।। ९ ॥ 

सद्य इति| तदाण्व स्वुपरि नाकिनां पप्यवृष्टिः पतिता । 

तदा एव तस्िननेवावसरे। व्वदुपरि तव॒ीृप्णस्योपरि 1 श्री्प्ण 

शीर इयर्थः नाकिनाममराणाम् | पुष्टिः पुष्पवरषम् । पतिता 

पपात \ तमेवावसरं दरशीयत्ति--त्वयि सयः निप्पषटसन्थि नरपतिं सवि 

आषा तस्य उपरिष्टात् आपान्ये इति त्वयि श्रीकृष्णे} सच; 

इटिति! निषप्वि्टसन्थि नित्पि्टाः नितरं पि्टारसन्धयो यस्य तम्| 



दुशकम्-७५] कसश्रातृचघदिवर्णनम् । पषठदे 

नरपतिं कंसम्। सवि भूमौ! जापात्य मश्चाच् पतयिवा! तस्व 
कंसस्य । उपरिाद् उपरि। अआपस्ये पतिते सति। उपरि भगवतः 

पतनेन कंसं गतजीषितं दृष्ट देवाः प्रमुदिताः कृुमानि व्रपुरिस्यथः । 
भगवता हतस्य पुण्यां गतिमाह--हे वरद तदानीं सः सायुज्यं भेजे इति । 
वरद् भक्तभीटवरशद । तदानीं तस्मिननेवावसरे। सः कंसः। सायुगयं 
भेगवदैक्यम्। भेजे प्राप! द्विषतोऽपि कंसस्य सायुज्यप्रापिमाकरय्य 

सविस्मयमाह-- कि किमः इति । हन्तात्र कारणे कि छं वदाम इत्यर्थः । 

एवमपि मयाऽत्र यदुपलब्धं कारणम् , तत् क्थयामीत्याशयेनाहे-- सतते भिया . 

अपि लद्रतारमा इति । सततं सर्वदा । भिया मयेन । अपिरविरोपे। लद्रतासा 
भगवति निविष्टचित्तः । भक्त्या भगवति निविष्टचेतसां का कथेत्यपिशन्देन 

ध्वन्यते । ननु कथमयं दुरासा कंसो भियाऽपि भगवति विष्टवचितोऽमूदिप्याशङ्काया 

माट-- दयं कारनेमेः लद्वधोत्था वासना परमिति । इयं मयेनापि भगवति मनसः 

स्थिसैकरणम् । कारनेमेः तत्ना्नोऽयुरस्य। केः माग्नन्मनि काटनेमिरासीदिति 

द्रव्यम् । खदवधोस्था मगवक्छृतेन वेधेन जनिता ¦ कारने मिश्च भगवता हत इति 

भ्ल काटनेमिमथ मासिपुखान् जघन्ध' इत्यनेनोक्तम् । वासना परं वासनैव | 

एवश्च येन केनापि प्रकारेण भगवति मनसः स्थिरैकरणमपवर्गकारणमिति 

सिद्धम्। यदुक्तश्च शीमद्धागवते--"कामं क्रोधं मयं सेहमरषवं सौद्दमेव वा । 

मिल्यं हयै विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते' इति ॥ 

जथ कंसम्रातूवधादिकमाद-- 

तद्प्रातनषट पिष्ट तमथ पितयं सनमन्ुग्रसेनं 
खरवा राजानयुयदुङ्लमखिठं मोदयन् कामदानैः 

भक्तानादत्तमं चोद्धवममरणुरोरा्नीतिं सखायं 
खुच्ध्वा तुष्टो नगर्या पवनपुरपते सन्धि मे स्वरोमा् ॥ १० ॥ 

तद्धातृनिति 1 दे प्यनपुरपते अष्ट दूप्तृन्, पिष जय दुतं 
प्रिये सचमनू ग्रतेनं राजान त्वा अच्निटे यदुकुलं कामदानेः उचः मोदयन् 
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भक्तानामु्मम् अमरगुरो. आनीतिम् उद्धवं सखायं रव्या च तुष्टः नगर्या 

त्वं म सरवरोगान् रन्धि । पवनपुरपते गुसवायुपुरनाथ । तद्धतृन् तम्य 
कंम॒स्य भ्रत्रुननुजान् कडन्यग्रोधकादीन् ब्रुर्वधात् फोपेन मगवन्तं हृन्तुमाप 

तत, | ष्ट निह । अथ अनन्तरम् ¡ दुतं श्चरिति) पितौ कंसेन 
बद्धौ देवकीवसुदेवौ । सन्नमम् बन्धनादुन्मुच्य प्रणम्येदयर्थः । उग्रसेनं 
मातामहं कंसेन बद्धुन्भुच्य । राजानं नृपम् । करत्वा विधाय | ससि 

समस्तम् । यदुकरं याद्वङटम् । कामदान दिरण्यरतायमिरपिततसमम्त 
व्तप्रदाने । उचैः अ्यर्म्। मोदयन् तोषयन् । भक्तानां भगवद्क्तानाम् । 

तेषु मध्य इत्य { उत्तमे श्रे्ठम्। अमरगुरो वृदछते. 1 आभमनीतिम् 

आता अभ्य्ता नीतिः नीतिव्या येन तम्। उद्धवं ततनामानम् | 

सखायं कारय॑प्तचीवतया नर्मसचिवतया चेत्यर्थ. | रुव्धवा प्राप्य | चकारः 

समुच्यये। अत एव तुष्ट प्रमुदितमना । नगयो मघुरायाम् । वसन्निति 

रोषः! स्वं शरक्ृप्ण । मे ममानन्यशरणस्य । धूर्वरेगान् सर्वान् वाद्यानां 

भ्यन्तरश्च रोगानामयान् रन्धि निवारय ॥ 

इति इवख्यापीडवधवणेनं भगवतो मलाङ्गभेशवगेन 

मुद्वन म्टवधवणने केवधादिषरणेन च 

पश्चसक्ततितमदश्कम् ॥ 



प्ट्सप्ततिवमदश्कप् । 

जथ भगवतो लोकसंग्रह वियापदिहं वर्णयति-- 

गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्पष्टमात्रैरहोमिः 
स्वननसतवं सद युसकिना स्वविया गृहीत्वा । 

ˆ पुत्रं नटं यमनिरयनादाहृतं दक्षिणार्थं 
द्वा तस्ते निजपुरमगा नादयम् पाश्चजन्यम् ॥ १ ॥ 

गत्वेति ॥ अथ त्वं छसछिना सद सन्दीपनिं गत्वा चलुप्पि 
मतिः अहोभिः सरववियाः गृहीत्वा नष्टं यमनिख्यनात् आहतं पुत्र॑ दक्षि 
णार्थं त्स्मै दत्वा पाश्चजन्ये नादयन् निजपुरम् जगाः। अथ कंसवधा 

नन्तरम् | सं श्रीकृष्णः । मुसटिना वरमद्रेण ¡ सह समम् | सन्दीपनिं तन्नामानं 

कच्चित् मुनिम् गस्या पराप्य] चतुप्पष्टिमातैः चतुप्पषटिरिव चतुप्पष्टि 

मावाणि तथावियिः। जद्योभिः दिवतैः। सर्वविदा: स्वाः वेववेदाद्गादि 
रूपाः सकठा विदाः । गृहीत्वा तस्मान्मुनेरादाय । नष्टं मृतम्। यम 

निख्यनात् यमप्यान्तकस्य निरयनत् गृहात् । आहतम् आनीतम् । पतर 

सुतम्। दक्षिणा्भ गुरुदक्षिणयिे । तस्मै सन्दीषनये। दला पितीर्थ | 
पाञ्चजन्यं शङ्खरूपं पश्चजने नामासुरं निहत्य गृहीतं पराञचजन्यास्यं शद् । 

नदियन् आध्मापयन् । निजपुरं स्वम्य पुरं म्रधुयम्। अगाः मत्वा 
नस्षि। ननु कथं चतुप्पष्टिमातिर्दिवसैः सर्वा विया गृ्टीतुं श्यत 

इत्याशङ्कायामाह - सर्वज्ञः इति । सै जानातीति सर्वन्नः। ननु 

सर्वज्ञस्यान्यस्माद्विया्रहणं निरर्थकल्वादनुपपन्नपिति चेन्न, लोकसंमदाध 

भगवता कृतसात् 1 मनु्यत्वमुपगतस्येशवरस्यापि धर्माचरणमपरिदार्यमिति 

ध्येयम् ॥ 

अथ मगान् गोपीनां परतिपं शषयितुमुद्धवं प्रादिणोदिघ्याद-- 



षदे नारायणीयम् [स्कन्धः-१४ 

स्मृत्या म्मृत्या पदरुपतुट्यः प्रेममायरणुन्राः 

फासुण्येन त्वमपि विपः प्राहिणोन्द्रय घम् । 
दविशाष्टप्मै पर्मसुद्दे मक्तयर्याय वामां 

भक्तये सरद्यमे दुरम दद्ंपिष्यन् ॥ २॥ 

स्मृत्येति | लमपि उद्धव प्रादिणो | चवश्रीषप्ण। अदि ममु 

ध्ये! प्रादिणा मोट प्रति प्रेषिनवानमि। ज्र टतु दर्थयति- 

फारण्येन पिपर इति। फाम्ण्येन एप्या। मक्तपात्मयेनेनि यावत् । 

विदध परवश्य मन्) मवत फारप्यौव्ये देतुमाद- पपुश श्वत 
समृत्वा प्रेभमारणुना इति। परुपसुदध गोप्य । स्मृता स्मृत्वा थनु 

चिन्त्य सतामिति मेप । पेममास्रणुग प्रेममारिण रागातिदयेनं प्रणुता । 
परवशा ईय । जाता इनि टेप । परमभक्त नातु करणया मक्त 
वास्तत्यस्पया मगवान् परवश सनिष्यथै । उद्करेषणे टेवन्तरमप्याद-- 

किथेदयादर । किष उद्धकमेपणे देलन्तरमप्यम्तीवयर्थं । तदेव विशद्यनि-- 
अमुष्मै सररयुषने दुरम तासा मक्युदरेक दर्शपिष्यतिनि । अमुष्मै द्र 
याय! सङफन्मुयने म्ैप्वपि रकेषु । दुरम रब्युमशक्यम्। तामा गोपी 

नाम्] मत्क मततरद्रेकमतिदायम् दुर्मययिप्यन्  परर्मविप्यन् | 
्रदर्शयितुमिव्य्थे । गोपीना मग्ुदरेकमदर्यनम्य फएलमाट--मक्तर्याय 

इति ! मक्ता्मायेव्य्थं । मन्तोत्मोऽ्टमिति तम्यामिमान दमयितु 

मिति भाव । नन्वस्तु तम्यामिमान, का क्षतिरिति चेचगाद--परम 

सुहृदे उति । निरट्र्थेव स्वकीयपरममित्रत युक्तमित्यादायेनेति भाव ५ 

गोकुर प्रविषस्योद्धवम्य प्रदृत्तिमाद-- 

स्वस्माहात्म्यप्रथिमपिद्युन मोडल प्राप्य साय 
स्दार्तमि्॑हु स रमयामास नन्द ययोदाम् । 

अररष्टा मणिमयरय शिताः पद्कजाक्ष्यः - 

युता आ्राप्न भगदुचरे स्यक्तकार्याः ममीयुः ॥ ३ ॥ 



देशकंम्-७६] उद्धेवदखवर्णनम् । । ५४७ 

त्वन्मादीसम्येतति 1 सः गोकुटं प्राप्य छद्वर्ताभिः नन्दं यश्चोदां 
बहु रमयामास । सः उद्धवः । गोकु गोकुले नन्दमवनमिदयर्भः 1 प्राप्य 

सम््ाप्य। व्यदरारतामभिः तव श्रीृप्णस्य वार्तामिः वृन्तैः । नन्दं यशोदां 
च| बहु अतिदहयेन) रमयामास जातहर्पावकरोत्] ननु कुतोन गोपी 

स्तथाऽकरोत्तदैवेति चेत्त्ाह-- सायमिति! सायं सन्ध्यायाम् । सायं 

समागतसुद्धवं स्वस्वगेदस्था गोप्यो नाविदनिति भावः| गोकरुरेस्य विरोषं 

माह--लन्माहास्यप्रथिमपिद्ुनमिति । चखन्भादास्यघ्य तव श्रीह्प्णस्य यन्मा 

हाल््यं तस्य प्रथिमा विप्तारस्तस्य पिशुनं सूचकम् । यत्समृद्धिमवरोक्य भगवतो 

माहास्यमीद्दामिति ज्ञातुं रवयमिव्य्थः। उक्तश्च--नकिऽपि वैकुण्टपदेऽप्य 

छभ्यां श्रियं प्रपेदे मवतः प्रभावात्? इति । अथ गोपीनां श्रनिमाद-- 

प्रातः पृङ्कज्ष्यः मणिमयरयं दृष शद्धिताः प्रां मवदनुचरं शल्या स्यक्तकार्याः 

समीयुः इति। प्रातः प्रभति। पङ्कनाक्षयः गोप्यः। मथिमयरथं मणिमयं 

रलमयं रथं स्यन्दनम्। द्र विलोक्य । राह्विताः ्रीृप्णागमनमायङ्क 

मानाः} पुनः प्रक्तम् आगतम् । भवदनुचरं भवतः श्रीक्प्णप्यानुचरं 

सखायम् । धत्वा जाकर्ण्यं । व्यक्तकारयाः त्यक्तानि फार्याणि मेदृत्यादीनि 
याभिस्ताः) समीयुः उद्धवसमीपं प्रापुः ॥ 

उद्धवं दृ्टवतीनां योपीनां प्रवृविमाह-- 

दष्ट चैन त्वदुपमरद्ेपमूपाभिरामं 
स्मता स्मृत्वा तत्र धिरसितान्युचकैस्तानि तानि । 

रुद्धालापाः कथमपि पुनगंदरदां वाचमूचुः 
सीजन्पादीन् निजपरभिदामप्यरं विस्मरन्त्यः ॥४।॥ 

॥ दषटरतति ॥॥ जलन पूर्वमात् पद्वजाक्ष्यः इस्यनुवर्तते । पड्नाकष्यः 

रुद्धारखपाः सौजन्यादीन् भिजपरमिदामपि भरं विम्मरन्त्यः पुनः कथमपि 

गद्रदां वाचमूचु: 1 प्ठनाक्ष्यः गोप्यः सृद्वाखापरः सदः निवास्तिप्रसरः 

आङापः आमापणं यासां ताः! सौजन्यादीन् ुजननापिनयादीनिं । 



द्शकम्-७द] उद्धवदूत्यवरनम् । ४९ 

नगरयुदशा विद्ग्धाना नागरकिद्धनानाम् । कान्त मनोहर । विदग्धा 

इनावशवदस्यास्मास्वविदम्धमु का गणनेति भाव । असौ कृष्य | क्व 

कुत्र वर्तते] ययय म् नागरिकाद्गनावशवद् , तहि कथमस्मान् पल्ियसेदितति 

भाव । एं परमभक्तास्वपि गोपीप्वेवविध सन्तापमापादुयन्त भगवन्तमा 

कल्य्य कवि स्वम्याऽपि सन्तापापादनमाश्चङ्कयातीव भीतो गोपीना वचन 

मपरिसिमा्यैव मध्ये तदकरणाय प्रार्थयते --हा हरे नाथ पराया इति। हा इत्ति 

खेदे । हर श्रीृष्ण । नाथ भक्तरोकक्षफ़ । पायात् लायम्ब । मामिति रेष । 
भक्तरोकरक्षकसव ममेवविथ सन्तापं मा कुर्विति भाव । मकप्रियायातुहा 

हरे इत्यादि गोपीवचनतवेन न्यख्यातम् ] तन्मते शछोकम्याम्य मोपीवच 

नानुक्रणद्पतया स्तो नोप्पयत इति द्रषटव्यम्। ण्व सेप्प ज्शिदभि 
धाय पुनर्मगवदूयुणानुम्मरण्द्हच्छया गोप्य सविपाद पुरस्ता दसननिटित 

मपि भगवन्त सतिहितमिबोन्मादात् सम्वोध्याहु --हे कान्त हन्त का वा जत 

वपुष ते आणेषाणा चुम्बनानाम् उन्मादाना उदक्वचसा विष्मरेदरिति! 
कान्त अस्मन्मनोहर। टन्तेति खेदे कावाकानाम मोषी। अमूत 

वपुष वपीयूपपयविग्रहस्य । ते तय श्रीहृप्णस्य । आशेवाणामारिद्ननानाम् | 

उन्मादानम् आलान विस्मृत्य टृताना पतद्धिरसितानाम् । कृटक्वचसा 

कपटवचनानाम् । भिम्भरेत् न कापि ग्रिष्रेदिव्यर्थं |] "अनाम्मार्पीजर 

निपिमन्थनस्य शौरि दृव्यतेवाशटेपाणामिस्यादौ कर्मणि पष्ठी ॥ 

रामतीडाडकितलटित गिश्ठधत्केणपाश्च 
मन्दो द्धिनश्रमजसकण खोमनीय त्वदद्धम् । 

फारुण्यान्पे सकृदपि समालिद्धि दरयेति 
ेमोन्मादादयुपनमदन व्वल्पियास्त्वां प्टिपुः ॥ ६ ॥ 

राय्रौटेति ॥ दे युवनमदन तसिया त्रेमोन्मादात् स्वाम् इति 

पपु । मुबनमरदन सय॑पामपि कामेन्मादजनकं । व्वप्िया त्म भी 

एष्णम्य प्रिया समोप्य ¡ पेमोन्मादरात् श्रीरष्णरिपयक्पेमह्नःटुन्माद्राव। 



५५० नारायणीयम् , स्किन्धः-१० 

खां श्र्टप्णम् | उदिद्येति शोषः! इति अनेन प्रकरेण। वि्पुः 

परिदेवनं चुः । विलापपरकारमाह--दे कारण्याव्ये लं लङ्गं॑सष्टदपि 

समारिद्गित दर्वय इति। कारण्यन्ये छपासागर् । चं श्रीृप्णः 1 

तदङ्गं तव श्रषप्णस्य अङ्गं शरीरम् । सछरदपि एकवारमपि । समा 
हिष्गितै सम्यागादमारिश्भितुम् ! ददीय प्रद्दीय \ मगवदद्धस्य विदेषरो 
रमणीयल्वमाट--रासक्रीडाद्टल्तिरटितं विषटेथककेशपाशं मन्दोद्धिन्श्रमनल 
कणं लोभनीयमिति। रासक्रीटाठस्तिरख्तिं रासकीटया ठस्तिं मृदिते 

रकित रमणीयम् । विश्यककेशपाशं विशन् शिथिलः केदपाशः कचमारो 

यस्य तत्। मन्दो द्विनश्रमजल्कणं करिचिटुदरतस्वेदबिन्दुसन्दोहम् । अत एव 
रोमनीयम् अतिमनोहरम् ॥ 

अथोद्धषो गोपीराधम्ताश्चकरिव्याह-- 

एवभायैरविवशययतैराङला गोपिकरास्ता- 
स््त्सन्देशैः प्रक्ृतिमनयत् सोऽय विन्ानगभः ] 

भूयस्ताभिदितमतिभिस््वन्मयीभिवपृमि- 
स्तततदार्तामरममनयत् कानिचिद्राससणि ॥ ७ ॥ 

एवप्रापैरिति ॥ अथ सः प्वंायैः विवदवचमैः आकुलाः; ताः 
गोपिकाः स्सन्देदैः परृतिमनयत् । अथ अनन्तरम् । सः उद्धवः। 

एवभरायेः एवंवियेः। विवश्वचनैः परिदेवितेः । आकुलः परषशाः। ताः 

मगवसियाः} गोपिकाः गोपीः । त्वरसन्देशचैः तव श्री्ृप्णस्य सन्दे; । 

र्ति स्वस्थताम्। अनयत् नीतवान् 1 ननु कथं केवरं सन्देशैस्तासां 
छृतार्थता स्यादिव्याकाडक्षायामाट--विन्ञानगरिति ! तस्व्रानभरैरितयथः । 
एवं गोपीस्समाशचास्योद्धवो ब्रज एव कतिविदिनान्यवसदित्याह-- मूयः सुदित 
मतिभिः ताभिः वधूमिः ततदवार्तासरसं कानिचित् वासराणि अनयदिति । 

सूथः जनन्तरम् । सुदितमतिमिः वुष्टाभि. ! लन्मयीभिः श्रक्रव्णमयीमिः । 

तामिः श्रीकृष्णमयजीवितामिः! वपूमिः गोपीमिः; ! "सहेति शोषः} तदवता 



दशकम् -७६| उद्धवदृत्यवर्णनम् । प 

सरसं तपदवारतामि तदूषतान्तकथने सरस यथा भवति तथा । कानिचित् 

फतिचित्। वासराणि दिनानि । अनयत् नीतवान् | भत करपयीमि 

रितयुदवस्य मोुमनिव सेच्छदतुमदर्बनपरम् ॥ 

गोपीना भगवन्भयत्वमेव विद्रेणोति-- 

तत्मोद्धानैः सहितमनिश्चं स्थतो भेदकृत्य 
त्वदातिय प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः। 

चेष्टा; प्रायस्तवदूचुृतयस्त्वन्मयं स्वमेवं 
दष्टा तत्र व्यघुहदधिक विस्मयादुद्धयोऽयम् ॥८॥ 

स्वस दवानैरिति ।॥। तत्र भयम् उद्धव विम्भयोत् अभिक व्यसुहम्। 
ततर गोकुले । अय भगवद्धकतेपूतम । विस्मयात् आश्वर्यात् } अधिकम् 

जघ्रभम्। व्यमुहत् विमोह । अत्र हेतुमाह--एव सवै छन्मय ष्ट 
इक्षि। एवम् उक्तप्रकरिण । स॑ सकलमपि कथम्] स्वभ्मय श्री्ृप्ण 

मयम्) दृष्ट विलेक्य ¡ एवपदारथमाह -अनि् सर्वत गेहकृत्ये तलो 
द्वन सहितम्, मिथ तद्वत एव प्रसरति, उत्त्वप्टाप्रा च सा एप प्राय , 
चेष्टा वदनुकृतय इति । अनिश सततम्! सर्वत सर्वव। भेदश 
गृहकर्म | व्वलोद्रानै तव श्रीकृष्णस्य परोदरने टै सीराचसि्रिभति 
पादकतया प्रकर्षवद्वि उद्रने उचवैगीयमनिरटितपदबन्धने । सितम् अन्वि 
तम्| मिथ परस्परम् लद्वा्तां तव श्रीकृष्णस्य वार्ता वदन्त । 

एवकरिणान्येपा व्यवच्छेद { प्रसरति परवर्तते । अतर भससतीत्यनेन प्रस 
रणस्याबुद्धपूर्वकलम् , तेन गोपीना सर्वदा मगवन्निविष्हदयता च ध्वन्यते । 

उस्स्वापरापा स्वधवचनानि। चकार समुचये । सैव वद्वरतैव । अता 
प्येदकारेणान्येषा व्यवच्छेद । प्राय पभ्रयेम। वेष्टश्चेटितानि। दनु 

कृतय श्रीकृष्णचेष्टानुकरणदख्पा ॥ 

अथोद्धवस्य सत्स्वपि बहुविधेषु ततद्रोपीस्माश्वासनभकारेषु प्रधान 

भूताया राधाया समाश्वसनपरकारमाद-- 



#॥ ५ नारायणीयम् [स्कन्ध.-१० 

शधाया मे प्रियतममिद् मस्ियैय त्रयीति 
तं रि मौन कलयमि ससे मानिनी मसियेय । 

इत्यायेय प्ररदति खि त्यसिियो मि्ैने मा- 
भित्यपद्रिररमयदय सस्मियाषुलाकषीम् 1 ९॥ 

गघाया इति ॥ अय खस्मियामुखरक्षीमि्वादै अरमयत्। जयम् 

उद्धव । लतवसिया तव श्रीदृप्स्य प्रिया प्रेयसीम् । उवरक्षौ सुन्दरीम् 1 

राधिकामिप्यथं । इत्थवाद एववियैपरचनै । अरमयत् रमयामास । वचन 

प्रकारगद--दे सि लप्पिय निर्जने माम् इत्यादि एव प्रवदति इति | 
सत्पिय तव प्रिय शीहृष्ण । निर्भने रहमि} इत्यादि एवमादि । 
एव नान्यत् किमपीत्यथ । प्ररदनि प्रेण वदति क्थयति। इतिधन्दाथ 

मगवनो ववनप्रकारमाट--दइृद मे राधाया प्रियनमम् , मस्या एव ब्रपरीति, 

दे ससे स्व मानिनी मत्मिया इव किं मीन फरुयसि इति। दृदम् 
यक्िषिद्रम्ये उुउगादि गृहीतया निदिष्योक्तिरििम्। मे भम् राधिकामय 
जीवितम्य | प्रियतमम् अतिप्रियम् । मस्पिया ममव्रेमभाजनीमूता राधा । 

एव व्रपीति मपि कफदाचियप्किचिद्धापमाणे इत्य परतिवदति। यदा फदा 

चिन् धीदप्णवचनम्यादरतोषरे मुद्ध । भेगवदराव्यमनुददति-- सखे शति । 

समे मिव। मानिनी प्रणयङ्किना। मश्रियेव रधिव। [कि उुतो हेतो । 
मौनमपरतिवयनम् । फनयमभि दधामि] 

अथ भगवसमन्देशमार-- 

एष्यामि द्रागसुपगमन कैयट कारयेमारा 
दि्छपऽपि स्मरणद्दतामम्मगात्मास्तु सेदः] 

मरद्मानन्दे मिरति न चिरासद्रमो ग गियोग- 
स्तुल्यो दः रपादिति तय गिरा मोऽर्येमिर्ग्यषाम्वाः॥ १० ॥ 

ण्प्यामीति॥ य इनि तपय गिरा ता निधा जक्रोद्। 
म वदद । इति जनेन परकरिण । तप श्रीर्म्य। गिरा मन्सनेन । न्द्र 
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ताः गोषीः।' ` नि्वथाः निर्मा व्यथाः विरहे याभ्यस्ताः । अकरीत् 

कृतवान्} भगवद्ववनपरकारमाह--अहं द्राक् एष्यामि इतति ] द्वार् क्षटिति | 

एष्यामि भथतीनां समीपमागम्िप्यामि। ननु कुतो मवान् ` नैतावसरमन्त 

मलागत इति वेतताह--अनुपगमनं कार्यभारात् कैवरमिति । अनुगम् 

नम् अनागमनम् | कायेमारात् कार्यस्य (भारात् } केवरमिस्यधारणे ] 
न तु प्रेममान्यादिव्यथेः। ननु लवद्विरदः कथं सोदुं शक्यत इ्यत्राह-- 

विशेषे अपि स्मरणदततासम्मवात् खेदः मास्व इति। विष पिरे । 
स्मरणद्टतासम्भवात् स्मरणस्य श्रीकृप्णानुसन्धानस्य ददताया द्वयस्य 
सम्मब्द्धेतोः। खेदः दु.खम्। मास्तु मामूत् । . वः इयुतरवाक्या 
दापि सम्बध्यते । जयमलाश्चयः--विरेहवेदनाया दुःसहव्वेऽपि मत्स्मरण 

द्द्यापादकतया तस्य च॒ समाधिरूपत्वान्महानयं रमो मवतीनामिंति न 

खेदावका इति ¡ भगवत्सरणदार्छ्प्य फरमाह--वः नचिरात् वह्ानन्दे 
मिरति सङ्गमः वियोगः वा तुल्यः स्यादिति) वः गोपीनाम्। नचिरात् 

अल्पेन कठेन ! मरस्मरणदारव्वाव् तऋ्मानन्दे ब्रह्मामन्यानन्दे । मिकति 

भकाशमाने सत्ति। सङ्गमः मत्तमागमः। वियोगः मदिरहः। वकारः 

समुचये! तुर्यः समरसः ¡ स्यात् भरिष्यति ॥ 

अथोद्धवस्य गोकुखत्त् प्रयागमनमाद-- 

एवं भक्तिः सकरुभुवने नेक्षिता न श्रुता धा 

किं शास्तौपैः किमिह तप्ता गोपिकाम्यो नमेोऽ्तु । 
इतयानन्दाकुलयुपगतं गो$लादुद्धवं तं 

ख्ष्टा हृष्ठो युर्पुरपते पहि मासामयोधाद् ॥ ११॥ 

एवमिति ।॥ दे युसपुरपते गोङ्चयद् इति उपगतम् जनन्दाकुलं तम् 
उद्धवं दृष दृष्टः लं मम् आमयौषाव् पाहि 1 मोकुटात्त् नजात्। इति 

एवघुक्तवा पुनः पनः प्रणम्यतयर्भः । उपगत जाग्रतम् । जानन्दाक्रुं 

मगवदयसीनां गोपिकानां मिरतिशयमक्तिदर्यनेन तरसटवासटाभेन च जनि 
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तेन नन्देन आवुर परवदाम्} तम् अथतभक्तोरमामिमानेन षरिशदम् 1 

इदश्च मगवतो हरपोदये निमित्तम्¡ दष्ट विलोक्य । हट भणुदित 1 

त्वं श्र्प्ण 1 मामनन्यदारणम् । जामयौघात् रोगसमूटात्। पाहि 
त्ायम्ब । उद्धवम्योक्तिप्रकारमाह-- एव भक्ति सकरयुवने न रक्षिता, 

शरुतवान, द्यामौयै किम्, इट तपसा क्म्, भोपिकाभ्य नम अप्तु 

इति। णवं गोपीनामिव । भक्ति भगवलेमरक्षणा । सकलभुवने सुव 

नेषु कविदपीत्यं । रक्षिता द््ा। ननु किं त्वया सवनानि सर्वाणि 

दृष्टानीत्यत जाट--शरुत या इति } वाकार सुचये! शासै शास 

सथयै। फ कि प्रयोजनम्। अधीतशाससश्चयानामप्येवविधभत्यदर्श 

नात् अनधीनश्षास्ाणामपि गोपीनमितादधभक्तिदर्शनाच अन्वयन्य्िरेकाभ्या 

व्यभिचारादिति भाव । तपसा तपश्चर्यया | चकारोऽवाध्याटर्पव्य । 
जिम्, अन्वयत्यतिरेफाभ्या व्यमिचारान्न किथित् प्रयोतनमिव्र्थ } परु 

इदमेवात्र कर्म-यमित्यमिप्रयिणाट-गोपिक्यम्य इति] गोपिकाम्य गोपसीभ्य 

एव! ननोऽम्नु, तासामेव सर्व्िषटत्वाद्रिनि भाव ॥ 

दति उदवदृष्शवणने 

चट्पपतितमदुधाफम् संक्रम् ॥ 



सप्तपक्ततितमदश्चकम् । =“ 

जथ भगवता पूरव रमथिप्यामीर्यलेषदातं ्रलक्तस्य॒ निर्वहणं वणं 
यति-- । 

सैरनधरयास्तदनु चिरं स्मरातुराया 
यातोऽभूस्सरकितयुद्धवेन सार्धम् । 

आवासं ल्दुपगमोत्सवं सदैव 
ध्यायन्त्या; प्रतिदिनवाससज्जिकायाः . 1॥१॥ 

सैरन्धथा इति ॥ तदनु लव सैरन्धयाः आवासं यत्तः अमूः । 

तदनु तदनन्तरम् । चं श्रीङृप्णः। सैरन्धयाः यया भगवते दत्तमालिपने' 

तस्याः। सवास भवनम् । यातः प्रातः अत देतुमाह--प्रतिदिनवास 

सन्निकायाः इति] प्रतिदिनं दिने दिने वाससतजिकायाः अयागमिष्यति 

कान्तोऽयागमिप्यति कान्त इति वषिचिन्त्य॒भगवप्समागमोचिततवेषमूपादिभि 

रासाने, धूपादिभिः केदिगृहं च मण्डयित्वा मगवत्समागमं भतिपाल्य वर्तमानाया 

इव्यथः । वासकसन्िकारक्षणं तु--प्रियागमनवेसयां मण्डयन्ती मुहर्यहुः । 

क्रीडागृह तथाऽऽसमानं सा स्यद्रासकसनिका ॥' इति। भगवदागमनप्रति 

पारने दतु द्यति--सदा एव लदुपगमोस्सवं ध्यायन्त्यः इति ' सैव 

सर्वदैव । खदुपगमोर्सवं खटुपगमः तव ॒श्ीकृप्णस्य उपगमः; समामम 

एवोरसवः प्चेन्द्ियमनःपरीतिजनकलादुरंसवायमानस्तम् । ध्यायन्त्या: चिन्त 

यन्ता: । सदा तस्या मगवस्समागमध्याने कारणं ददोयति--चिरं स्मरा 

तुरायाः इति । चिरं चिराय । रथ्यायां भगवत्सन्दर्शनादारभ्येतय्थः । स्मरातु 

रायाः मगवतो विश्वातिदायिसौन्द् दृष्टा मगवत्कर्प्शाद्च मन्मथोन्भयित 

मानसाया इयर्थः । भगवतः सैरन्धीसमागमोचितवेपमूपादिकमाद----सरलि 

तम् उदधयेन सार्मिति। सरटिते कामिनीजनमनःसनाकपकवेमूपासम 



पद् नारायणीयम् [स्कन्यः-१० 

न्विति यथा भवति तथा इति यानक्रियाविदरोषणम् | उद्धवेन परमसुददा। 

सा्थं॑सद॥ + 

मगवान् सैरन्धीमरमयेदित्याद-- स 

उपगते त्वयि पूरण॑मनोर्थां 
प्रमदमम््रमङम्प्रपयोधराम् | 

धिविधमाननमादधति यदा 
रहसि तां रमयाश्वङपे सुखम् ॥ २॥ 

उपगत इति।॥ तवं रसि तां सुखं रसयश्छ्ये। लं भरी 
कृष्णः 1 रहसि एकान्ते । तां तेरन्धीम्। सुखं यथा भवति तथा । 

रमया रमयामासिथ) सर्मपास्तात्काटिफीमवस्यामाह--चयि उपगते 

पूर्णमनोरथं ममदसम्भ्नफम्पपयोधरां युदा विविधमाननम् आद्धतीमिनि 1 

स्वपि शरीकृष्ते । उपगते स्वभवने प्रत्ते सति । पूणंमनोरां पूर्णः फटितो मनो 
रथो यम्याप्ताम्। प्रमदसम्ममफम्पपयोषरां प्रमदेन प्रहे यः सम्प्रमः सौ 
जन्यग्यापारत्वरा तेन फम्पौ चरी पयोधरौ कुचौ यम्यास्ताम् । युदा 

प्रहर्षण | विग्रिपमाननं विविधं नानापिधं माननं मकारम् | जआदपनीं 

नुर्याणाम् ॥ 

भगवान् पस्य वरमदादिवाद-- 

पृष्टा दरं पुनस्मप्णोदरारी . 

भूयम््यपा गुरलमे निान्तरेषु 1 
मायुज्यमम्तिति येत् युध ण्व पाम 

सामीप्यमम्न्यनिमिन्यपि न्रवीनूकिम् ॥ ३॥ 

षेति ।॥ पनः इटं श मौ मूयः निशान्ते खयां शुरतम् 
एव॒ अदत् । पुनः मगवनः प्म्थानमम्ये। वरं ष्ठ अमिरपिर्त वरं 
पृनीष्येतति मग्नेन! जमी भैर््ध। मयः पुनरपि] निथान्तसु 
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अन्यासु रात्रिषु) खया श्रीरुष्गेन -सर्द। चरते दं तु मोक्षि | 
उद्रणोत् करे नु सुक्तिमदे मगवतति द्यौ वर वरणीष्वामिरपितमिमि 

प्रष्टवति कुमो नसा पोक्षाघ्रगोदिवयाशङ्धायामाह वराकी इति) मोक्ष 

रसानभिजेखधः । सेरन्धया वरवाथनप्रिदमलन्तमनुचितमप्यासीदिव्याह - बुध. 

ण्व सायुज्यम् अप्व इति वदेत्, कामम्, कििमनिलं सामीप्यमम्तु इत्यपि 

न उत्रवीदिति। बुघ मोक्षपसाभिने एव, नान्यः। सायुज्य भगव 

“ कथम् । कामम् आस्तमिततत्। प्प्ेहयध्याहियते। मगवत्सङ्गमरसामिनेयर्थः । 

कि कृतः कारण॑त्।, अनिद सर्वदा । सामीप्यं सभीपे मगवनो वनम् । 
स्लिल्यपिं मम मवतु इत्येतदपि | नात्रपीत् न वतरे। तस्मत् सर्वमीश्च 

शच्छाप्रतन्मेवेति मावः ॥ 

भगवतो चरपदानमाद-- 

ततो भवान् देव निग्रासु कासुचि- 
स्मृगीद्शं तां निभृतं िनोदयन्। 

अदादुषश्टोक इति ध्रृतं सतं 
स नारदान् साच्यततन्त्रप्िद्रमौ ॥ ४॥ 

तत इति ॥ दे देव भवान् ततः कासुचित् निशासु ता स्रगीद्या 

निभृतं विनोदयन् उपश्छोक. इति श्रुतं सुतम् अदात् । देव प्रकाशमान । 
मवान् श्रीकृष्ण । तत॒ अनन्तरंम्। निदु राशिषु! तां मृगीदशं 

तुरदगनयनां सैरन्ीम्। निभृतं गृदम्। विनोदयन् रमयन् । श्रतं प्रसि 

द्धम्] दुं पुत्रम्। अदात् अयच्छत् । पुत्रस्य क्िषमह--स नार 
दात् सात्चततन्तविन् अभौ इति। स उपश्लोकः । सात््वततन्लव्रित् सावत 

तन्ते पाञ्चरा्ायागमं वेत्तीति तथोक्त.] त्भौ अुद्मे ॥ 

अथ भगवतोऽटू रमन्दिरमवेशमाद-- 

अङ्कप्मन्दिरमितोऽथ वसोद्धवाभ्या- 
मम्प्भितो ब्रह युत दिनेन नेन। 
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एने भिसृज्य विपिनागतपाण्डवेय- 
दृत्तं विवेदिथ तथा ध्रतर्वे्म् ॥५॥ 

अकरूरमन्द्रमिति | अथ लं बलोद्धवाम्याम् अक्कूभन्विरम् इतेः 

मुदितैन तेन अभ्यर्वित. बहु युतः शन विदग्य विरिनागतपाण्डवेयृं 

तथा धृतराटवेष्टां विवेदिथ । अथ अनन्तरम् । लं श्रीङृष्णः ] बोद्ध 

वाभ्यां भठेन बरमदरेण उद्धवेन च सहैवयथेः। अक्रूरमन्दिरम् जकश्य 

मन्दिरं मवनम्। इतः प्राप्तः । खुदितेन शी्ृष्णागमनात् प्रीतेन । तेन 
अदरेण । अम्यचितः पूजितः ! बहु बहुभरकारम् । तुतः स्तुतः । एनम् जकर 

रम् । विकग्य वियुज्य । विपिनागतपाण्डवेयदरते विप्रिनागतानां विपिनादागतानां 

पण्डवेयानाम् परण्डुपुत्राणां स्वपितूष्व्ेयाणां दृतं वृतान्त 1 तेथा तेन प्रकरिण 1 

धृतराषटवेटं स्वपुत्रवदास्य धृतराष्टस्य चेष्टं गरा्रदाननदीपातनादिकमुयमम् । 

विवेदिथ नातवानसि ॥ 

अथ जामतु्धमुपश्ुल्य कुपितस्य जरासन्धस्य प्रदृततिमाह-- 

विधाताज्ामातः प्ररमषुहेदो भोजचपते- 
जँरासन्ये रुन्धत्यनरधिस्पाञन्धे च मपुरामर् । 

स्ाथयर्योरम्धैः फतिएययरस्त्वं बरयुतं- 
खयोर्धिश्स्यकषौदिणि तदुपनीतं समह्धाः ॥&1॥ 

प्रिषातादित्ति। अथ त्वं उदरसन्ये मधुरां र्न्धति भेर्युत तदुप 
नीतं तयोर्विदादयक्षीहिणि समहथा. 1 अथ अनन्तम् । सं श्रीङप्ण 1 

जरासन्धे तन्नान्नि मगधमूमृति 1 मधुरां मधुरापुरीम्। रुन्यति स्धनि सति 1 

मरुतः बरमदरान्वितः। तदुपनीतं तेन जरासन्धेन । उपनीतम् आनीतम् । 

तयोर्िशव्यक्ौहिणि वयो्िशतिरकतौहिप्यो यस्मत् 1 वरभिति शेषः| 
श्केमैकरया स्या पिः पशचपदातिका । पच्यङ्ेस्विगुणैस्सवः कमादात्या 
मधोतरम् ॥ सेनागुखं गुस्मगणौ तनाऽनीकिनी चमू] वरूथिनी दशा 
नीकिन्वक्षौरिणी' इ्यमरिरेना्षौटिष्याः संल्या मिदि 1 समदय. 
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संहतबानसि ! भगवतोऽल्पैन्यल्माह--फपतिपयवल इति | अल्पसैम्य 
इयथः । भगवत युदधोप्करणलममा₹--योरन्यै. रथयैरिति। चोटन्धैः 

धोः स्वर्गाहन्यैः प्राते] रथाञ्यैः स्यन्दनपरमृतिभिर्ुद्ोपकमैः । 
जरासन्धम्य मधुरानिरोधने दैतुमाह--भनवधिरषा अन्धे इति| अन 

वधिष्था अवसानरहितेन कोपेन । अन्धे कृत्य कृसयमजाननि। रोपर 

कारणमाह--जामातुः परमसुहदः भोजने. विधातादिति। जामातुः, 

इहितोरसिपरस्यो. प्दुः। परमचुहृदः परमपित्रस्य । भोजनृपते, कंसस्य । 

विधावात् वधात् ॥ । 

जरासन्धस्य पराजयमाह--- 

रद्धं बखादथ धकेन मलोत्तरं त्वं 
भूयो रोचमरसेन धरुमोचिधैनम् । 

निश्टोपदिग्जयसमाहतशिशवतैन्यात् 
कोऽन्यस्ततो दि यरपौरुपयांस्तदानीम् ॥ ७॥ 

यद्धमिति॥ अथ ठं वलेन बरात् बद्धम् एनं मूयो परलोचम 

रसेन मुमोचिथ ! अथ अनन्तरम्। वत्वं श्रीकृष्णः | मतेन वबहमदरेण । 

वलात् बखस्कारेण । बद्धं गृहीतम् । पनं जरासन्धम् । भूयो भरोयम 

रसेन भूयो बटोचयमे पुनरपि सेप्रामे रसेन प्रीरया। वरोधमरसे हेतुं ददी 
यत्ति--वलोचरमिति। बलेन उचरमुक्ृष्टम् ! पिना विमि सहैव 

वोधमरसस्य सम्भवादिति भाव । नन्वन्येन केनचित् सह वरोयमः 

क्रियताम् , किं जरासन्धेनेस्यत अआह--तदानी निददोषदिग्नयसमाहवविश्च 

सैन्यात् तत. अन्य. कः हि बरपौर्पवानिति । तदानीं तस्िलवसरे । 
नि्योपदिग्नयसमाहतविशवतैन्यात् निददोपाणां सर्वाघ्षा दिशाम् । अतर दिक् 

शब्देन ततत्या राजानो रक्षन्ते । स्वेषामपि असानां स्वकीयाज्ञावद्येवदत 

भरतीविः फयम्। जयेम समाहृतन्यानीतानि विश्वपा सर्वेषां राजां सैन्यानि 
येन तम्मात् } तत. जरासन्धात् । अन्य अप् फो दि को नम। 
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अष्टादश इति|| लम् अस्य अष्टदो समरे समुपेदुपि अश्च 
स्ट प्रयोपिमध्ये पुरं विधाप्य अथ योगवर्तः म्बजनान् तत्र॒ अनैषीः। 

स्वँ श्रीकृष्णः । अस्य जरासन्धस्य । अदष्टादद्रो अ्टददतमे । प्रिवातात् ' 
इत्यादिना पूर्मेकः प्रदधितः, पुनः धुदधं तया व्यधित पोटशकरलः, इस 

नेन षोड च कथिताः, एवमाहस्य सप्तदशातिक्रन्ता इकति भावः) 

समरे युद्धे! समुपेयुषि ` आगामिनि सति। आश्य इ्टिति। चष्ट विश्च 
कर्मणी ! पयोपिमध्ये पथिमसमुद्रमध्ये। पुरं द्वारवत्याख्यां परीम्। 
विधाप्य कारयिला। अथ अनन्तरम् योगवर्तः वोगेश्येण ! स्व 

जनान् स्वसम्बन्धिनः सर्वान् जनान्] तत्र द्वार्वलाम्] अनैषीः नीतवा 
नसि! ननु किमर्थमेवं कृतवानिति चेत्तत्राहे--जथ .यवनतिकोश्या यवनं 

पुरः दृष्टा इति । अथ अनन्तरम् । यवनिकोरया यवनानां यवनजाती 

यानां त्रिकोय्या कोरित्रयेण } अन्वित्तमिति शेषः] यवन यवेन्राजम् } 

दृष्ट आरुक्ष्य । म्ेच्छजनपरिहारायेति भावः ॥ 

एवं स्वजनान् द्वारकां प्रापय्य पुनः किमकरोत् भगवानिया 

काट्क्षायामाद-- 

पद्भयां त्वे प्श्रमाटी चकित इय पुरान्निगतो धावमानो 

ग्ेच्छेरोनालुयातो वधसुदृतविरीनेन शैले न्यश्पीः। 

सुपेनाङ्धवाहतेन द्रुतमथ मुचुहन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् 
भूयायास्पै गुहान्ते सुरुकितवपुया तस्थे भक्तिमने ॥ १० ॥ 

पद्धयामिति ॥ पदमारी खं पद्भयां पुराद् निर्गतः चकितः इव 

धावमानः म्ठेच्छेदोन जनुधातः शैले न्यलेषी; ! पदममारी पडनगूरां दधान-। 

स्वं शीक्ृष्णः । पद्धधां पदाभ्याम् । पुरात् मघुरपुराच् । नितः पभयातः । 

चकितः भीतः। इवशब्देन वस्तुतो भीर्यभाबो दितः! श्राव 
मानः प्ल्ययमानः ] स्छेच्छैरोन म्लेच्छानां यवनानामेन राज्ञा) अनुयातः 

अनुगतः † मवन्तं भीतं मचा गृहीतमिति भावः। रै गिरिर; 
??71 
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न्यलेपीः निरीनोमूः । ननु कुता भगवंस्तं नावधीदिद्यायङ्गायामाट - वधमुक्त 

पिहीनेन इ्ति। वधयुङतेन मगवत्करैकवधपापतेन युक्तेन विहीनः रदितः । 
भगव्कर्वृफस्य यथस्य सुदरतैकटम्यलवादिति भाव" । अथ सवम् अस्मिन सुरै 

मुचुदन्देन म्मीएते अभ्मै मूषाय गुहन्ते छुरितधपुष। तस्थिषे ! जथ 

अनन्तरम्! लं श्रीरष्णः। असन् यपने। सुन निद्राणेन । खघ 
छन्देन रेष्वकेण केनचिद्राजा। कदाचिकवाको सुचुकन्दो नाम राना 

देवानां संमामे सादाय्यं कु देवलोकमगच्छत्, तदा निद्रामावेन 

श्रान्तो राजा मटेन्रेण वरं वृणीप्वेति पष्टः निद्रा प्राितवान्। तदा 

प्रमृति देवदत्तया निद्रया सुखं गुटाभ्यन्तरे सुप्यापेति कथाऽत्रानुसन्येया । 

भम्मीकृते दग सति। भस्मीकरणे देवमाट--अर््रयाहतेन इति । भदरप्रया 
पदिनाटतेन । यवनेनेव्यथीटम्यते । सम्म मूषाय सनुवुन्दाय । गुदान्ते 
गहराभ्यन्तरे । सयुरशितवपुपा युतरां ररितेन मनोद्रेण वपुषा ्र्ररिण उप 

लक्षित । तम्थिषे सामानं पद्यं प्थितवानसीत्यगरे } युक्तमेतदासनः 
भरुर्थनमिति दर््धितुं राजानं विचिन्टि-मक्तिमाजे इति } भेक्तायेतयपैः 

देक्षाकोऽदं विरक्तोऽसम्यविलगरपसुसे वरप्रमदिककाद्ी 
हा देवेति स्तुवन्त वरपिततिष ते निस्परं वीक्ष्य श्यन् । 

युक्तेस्तस्यां च भक्ति धुतप्तकरमलां मोक्षमप्याश्रु दला 
काथ रहिसाव्िशुद्ध तप इति च तदा प्रात्य लो्मरतीतयै ॥ ११॥ 

देक्ाकं इति! ववं त्तदा सुक्ते. तस्यां घुतश्षकल्मटां भक्तिच 

द्यु मोक्षमपि दत्वा इति प्रात्य च । लं शीर्ष्ण. । तेद तन्मिन् सममे । 

सुक्तेः मेोकषप्य तुल्या सदृशीम् । धुतसकरमलां विनितागेपसं ् ारहेशाम् ! 

अत एवास्या दु खसे्र्गेण निरतिशायानन्दस्वख्पतया च मेक्षवुल्यत्वमिति ध्येयम्। 

यद्रष्यति--^लद्ववस्या तु्युदधेः इत्यादिना 1 घुतसकटमिति पटे यजानकलित्त 

संसारनिदृनिरूपमिति मोकषविशेषणतया योजनीयम् ) भक्ति प्रेमरक्षणाम् 1 

मोक्षपा्ठपर्थन्तं गु भदम्य सत्रे इति मलेदि भाव । जघ समनन्तरम् । 
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ब्राह्मणजन्मन्ते इयथः ।' न तु तस्िननेव जन्मनि ।' इति एवम् । प्रास्य 
भकथयः। चकारः समुचये । मगवत उक्तिमकारमाह--हिंसाविद्धमै 
तपः कार्यमिति । रिसाविशद्धये दिसाया वधजनितपाप्मनो विदधे मोचनाय । 

कार्यं कर्त्यम् | ननु भगवदू्धनेनैव एतार्थ्य मुचुयन्दस्य किं तपतेया 

शङ्कायामाह--सोकमतीसये इति । कोकानां जनाना परतीतिर्गानम्। कान् 

राजथ बोधविदुमिलथैः। ननु कुतो भगवान्. सुचुदन्दाय रेदिकटुखसाध 

करान् वरान् नायच्छदियाशङ्कायामाह- तम् इति स्तुवन्तं वरविततिपु निष्प 

वीक्ष्य हप्यन्निति । तं सुचुकन्दम्। इति अनेन प्रकारेण । स्तुवन्तं 

सतति कुर्वाणम्} धरपिततिषु वराणां विततिपु सश्चयेषु। निसं निर्गता 

सरटा अभिखपो यस्मासेम्। वीक्ष्य अवगम्य ] हप्यन् प्रह्टमना; सन् । 

स्तुतिप्रकारमाह---हा देव॒ अहम् देक््वाकः असिटनृपयुखे विरक्तः त्वस्ता 

दैककाङ्क्षी जसि इति। भगवदर्दानजनितप्मोदवशात् सम्बोधनेऽत्र हाकारः । 

देव भ्रकाशिपरान । देक््वाकः इृ्ष्वाकुवंदजः। भखिरनृपयुखे समप्तराज 

मोगे।! विरक्तः जतपेराग्यः। लसरसादैककारूक्षी तव॒ प्रसादमेक 
मेवाकक्षमाणः॥ 

अथ यवनैन्यवधादि रेकषेपेणाद-- 

तदु मधुरां गत्या दसा चमूं यवनाहृतां 
मगधपतिना मारी सैन्यैः परेव निवारितः। 

चरमपिजयं दर्पायस्तै प्रदाय पलायितो 
जटधिनगरी यातो वातालयेश्वर पाहि माम् ॥ १२॥ 

तदन्विति ॥ टे वतायेश्वर तदनु मधुरां गल्या यवनाहतां चमू 

हता मामे मगधपतिना सैन्यैः पुरा इव निवारितः अकम दर्पाय चरम 
पिजयं भदाथ पलायितः जटषिनगरीं यातः त्वं मां एदि? वाताट्येधर 

गुस्वायुपुरनाथ । तदनु तदनन्तरम् । मधुरां मधुरापुरीम्। गवा प्राप्य| 
यवनाहृतां यवनेन आदताम् आनीतम् । चमू मधुरां पर्मवष्टम्य वर्तमानां 

1 
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न्यटैषीः निरीनोभूः } ननु कृत भगवंस्तं नावधीदिष्यादद्गायामाद् -- वधत 

पिहीनिन इति 1 वधुष्तेन भगवक्कर्वकवधपापकेन सुरतेन विहीनः रहितः 1 

भगवस्कवेकस्य थस्य घुरपकरभ्यलादिति भावः ! अय लमू अस्िन् सतेन 

सुचुदुन्ेन मस्मीफते जतै मूपाय गुहान्ते युरुटितवपूषा रस्थिपे । यथ 
अनन्तरम् । लं श्रीरव्णः। जस्िन् यत्ने । युपेन निद्राणेन । सुच 

कुन्देन रेष्वकेण केनविद्राज्ञा। कदाविरक्वाको सरचुकुन्दो नाम राजा 

देवानां संमामे सादाय्यं कषु देवटोकमगच्छत्, तदा निद्रामविन 

श्रान्तो राजा मदेन्रेण व्रं वृणीष्वेति पष्टः निद्र प्राथितवान्। हदय 

प्रमृति देवदचयां निद्रया युं गुहभ्यिम्तरे पुप्यापिति कथाऽ््ानुसन्धेया । 

ममते दग्धे सति] मम्भीकरणे देतुमाद--यद्रयाहतेन इति । भद्रया 
पदिनाहतेन । यवनेनेप्यथालम्यते । ससम भूपाय सुचुकरन्दाय। गुहान्ते 
गहभ्यन्तरे | सुरुश्तवपुपा युतरां लरितेन मनोहरेण वपुषा शरीरिण उप 

लक्षितः । तम्थिपे आत्मानं धर्यं स्थितवानसीद्यथैः । युक्तमेतदासनः 
्रदशेनभिति दश्ीवितं राजानं विदिनटि--मक्तिमाजे इति ¡ भक्तये; ॥ 

पेक्षवाकोऽदं चिस््तोऽप्म्पखिखनृषषसे त्वस्रपरादेककादइधी 
हां देवेति स्तुवन्तं वरविततिपु तं निस्हं वीय हप्यन् । 

स॒क्तेस्तुल्यां च भक्ति घुतषठकखमटां मोक्षमप्यान्रु दवा 
अ (1 > र 

काय िमिदधयें तप इति च तदा प्रास्य लोकप्रतीत्यं ॥ ११॥ 

पेश्याक इति॥ चं तदा भुक्तः तुल्यां धुनसकल्मयं म्तिच 

अश्च मोक्षमपि दला इति प्रात्थ च । खं ष्णः । तदा तस्मिन् समये । 

सुक्तः मोक्षप्य तुद्यां सदशीम् । धुतसकरमलां विनिरधूतानेपसंपारङेशाम्। 

अत एवास्या दुःखासं्गेण निरतिशयानन्दस्वरूपतया च मोक्षतुर्यल्रमिति ध्येयम् । 

यद्कष्यति--लद्रक्स तुवुदधः द्याद्िना। घुनसकरुमिति पाटे अजानकच्ित 

संसारनिदृचिरूपमिति मोक्षविरोपणतया योजनीयम् } भक्तिं प्रेमरक्षणोम् । 

मेक्षफ्तिपर्न्तं मा मदस्य संसारक इति मत्वेति मावः } जश्ु समनन्तरम्] 



दुदकम्-७७] ` जरासन्धादियुद्धवर्णनम् । ५६३ 

बाह्णणनन्मान्त इत्यथः !' 'न तु त्लत्नेव जन्मनि । इति एवम् । माल्य 
जअकथयः। चकारः ,समुच्चये ! भगवतत उक्तिमकारमाह--िसाविहदधये 

तपः फार्यमिति। रिसाविदिद्धयै हिसाया बधजनितपाप्मनो वरिदयद्धयै मोचनाय । 
र्थं करव्यम्। ननु भगवद्रीनेनैव कृतार्थस्य मुचुकुन्दस्य किं तपतेसया 

शङ्गायमाद--लोकमतरीधै इति । रोकानां जनानां परतीतिक्गानम् । लोकान् 

राजधर्म वोधयितुमिव्य्थः। ननु कुतो भगवान् स॒चुकुन्दाय रेदिकरलसाध 
कान् वरान् नायच्छदिव्याजञङ्कायामाह--तम् इति स्तुवन्तं वरविततिपु निष्टं 

वीक्ष्य हप्यन्निति 1 तं स॒चुकन्दम्। इति अनेन प्रकारेण । स्तुवन्तं 

स्तुतिं कुर्वाणम्। चरविततिपु वराणां विततिपु सश्चयेषु। निष्टं निर्भता 

सहा अमिरखपो यस्मात्तम्। वीक्ष्य अवगम्य |] हप्यन् प्रहृष्टमनाः सन् । 

स्तुतिप्रकारमाह-- हा देव॒ अहम् दक्षवाकः अखिरनृपुखे विरक्तः व्वस्रसा 

दैककाङ्क्षी अस्मि इति। मगवदर्शनजनितभमोदवदात्, सम्बोधनेऽत्र हाकारः । 

देव प्रकोशमान । रेष्वाकः इष्चवारवंशजः। अखिर्पयुखे समस्तराज 

मोगे। विरक्तः जातवैशम्यः | ललससदिककादुष्षी तव॒ भरसादमेक 
मेवाकाट्क्षमाणः ॥ 

अथ यवनमैन्यवधादि संकषेपेणाह-- 

तदनु मधुरं गल्या हता चमूं यवनाहृतां 
मगधपतिना मागे सैन्यैः परेव निव्रासितः। 

चरमविजयं दर्पायासमै प्रदाय परायितो 
जटथिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि माम् ॥ १२॥ 

तदन्विति ॥ दे वातारयेश्वर तदनु मधुरां गलया यवना चमू 

हत्वा भर्मिं मगधपतिना सैन्यैः पुरा इव॒ निवास्तिः जक्ै दुरपाय चरम 
विजयं बरद्मय पलाथिततः जरषिनगररी यातः तवं मां पाहि । यताख्येधर 
य॒स्वायुपुरनाय । तदनु तदनन्तरम् मधुरां मधुराफुरीम्। गला माप्य । 
यवनाहतां यवनेन जाहताम् आनीताम् । चमू मधुरां पर्ववम्य मर्तमानां 
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सेनाम्} हतवा निद । मर्गं दवारकागमनमार्गि | मगधपतिना जरासन्धेन । 

सैन्यैः सैनिकैः सद। पुरेव परा यथा तथा। निवारितः बास्तिः। 
अषौ मगधपतये ¡ दुर्पाय अदद्काराय । नलक्ततयेति मावः। चरम 
विजयं पिमजयमष्टदले समरे। प्रदाय दला । पलायितः धावन् प्र्र्ष 
णाख्ये गिरिमारद्य तस्मादुसत्य मूमौ पतिता जरासन्धेनारक्षितः सन्निति 
भावः । जकधिनगदीं द्वारकाम् । यातः प्रः लं ॒शहृप्णः। माम् 
सनन्यशरणम् 1 ग्रहि त्राय ॥ 

इति सेरन््वाञुपषयोकोष्वत्तिवभनं जरासन्धादियुद्धवशनं सुचु्ृदानुप्रहवणनं च 

सप्तसप्ततितमद्रकं सद्धिकम् ॥ 

अष्टसप्ततितमदशकम् । 

अथ॒ ददयकद्वयेन मगवतो रुमिणीहरणं वर्णयति-- 

तिदिववर्धैकिविधितकोशलं ्रिदशदततसमस्तविभूतिमव् । 
जलधिमध्यगतं स्वमभूषयो नवपुरं वपुरधितगोचिपा ॥ १॥ 
तिदिववधंकीति। लं वपुरचिनरोचिषा नवपुरम् जमूपरयः। चं 

शीङ्णः ! वपुरशचितरोजिषा देदकान्लेवयरभः । नवर मूतनराजधघारनी 
ह्वस्काम्) नवग्रहणेन तैर्मस्यातिशयो ध्वन्यते । जमूषयः जटद्कृतया 
नि । नवपुरस्य पिरोपमाद-- त्रिदिववर्क्विधितदीश्चरं त्रिदशदत्तसमम्त 
विभूतिमत् जररिमध्यगतम् इति । ज्िदिषवर्षस्ििितवी श्रं निदिववभः 
श्नि विधकमेणा वर्षितानि सर्वव प्रयतेन कृनानि कौरयनि यन्मिम्तत् । 
अनेनानन्यसाधारणं श्चिसपपौष्ठवसुक्तम् । विदशद्ममस्तविमूततिमत् विद्रौ. 



^ दराकम्-७८) द्ारकावाखवर्णनम् । प 

इन्द्रादिलोकपैः दत्ताः अर्पिताः समस्ताः सफ़रका विमूतयो य्मस्तत्। 
जलयिमध्यगतं पथ्चिमाम्भोधिमध्यस्थम् | अनेन श्ण दुप्मवेशत्मुक्तंम् ॥ 

` ' भगवतः परिवितृवशङ्कं परिह प्रथमं ज्येष्ठस्य दारपसखिहं वर्णयति-- 

दपि खवभूमृति रेवतीं हलभृते तनयां बिधिशासनात् । 
महितय्त्सबयोपमपू पुषः सथुदितैषेदितैः सह॒ यादयः ॥ २॥ 

ददुषीति॥ चवं समुदितैः सुदितैः यादमैः सद् महितम् उत्सव 
घोषम् अपूपुषः। खं ्रीङृष्णः।, समुदितैः सम्मि्तिः। दितः 

हैः | सह समम् । महितं महाविमयतया अतिश्वव्यम् । उस्सवधोपं , 

| पञचेन्द्ियमनःपमोदजनकं पोषम् । अपूुषः अकरोः | उस्सवसम्पादन 

कारणं दर्शयति-रेवतमूभृति विपिशासनात् हटमृते तनयां रेवतीं ददुषि इति। 

शवतमूृति रवते रेवतपुत्रे कठुबिनि मूमति राजमि। विपिक्ञासनाच् 
विपे्र्मणः शासनादाज्ञया। हरमृते बरमदराय । तनयां पुत्रीम् । रेवतीं 

तन्नामधेयाम्! ददुषि यच्छति सति॥ 

अथ मगवतो रम्मिणीहरणवीजं प्रस्तोति-- 

अथ विदर्भषुतां ख॒ रम्मिणीं प्रमथिनी लयि देव सहोदरः! 
स्वयमदित्सत वेदिमदहीयजे स्वतमसा तमताधुयुपाश्यन् ॥ ३ ॥ 

अथेति ॥ दे देव अथ सरोदरः विदर्मसुता स्वयिं प्रणिन स्वये 
चेदिमहीभुने अद्वस्त ! देव भकारामान । जथ बरमद्रदारपसिमरहोतसव 

समाप्ययनन्तरम्। सदोदरः सोदरो रुम! विदरभषुतां विदर्भराजदुदितस्म् । 
त्वयि श्रीकृष्णे । प्रणयिनीमनुरक्ताम् । रुममिणीं तन्नामधेयाम् ] स्वयम् ` 

आसंनेव, न तु ̀ पितोरनुम्या ।` वेदिमदीयुने स्वपरिताय शिशुपाराय । 
अदित्सत दातुमैच्छत्। ननु कुतोऽयं बन्धूनां कृष्णाय भगिनी दातुमिच्छा 

-सनुमि विनैव. चैयाय दातुरच्छदिस्याशङ्धयामाह--स्वतमस्तौ असधु तम् 
स 
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उपाश्यज्निति। -स्वतमसा स्वस्य तमसा अनानेन । अक्ताघु दुष्टम् त 

वेधम् ] _ उपाश्रयन् जभ्रयृन् | इप्णद्विडित्यथं ॥ 

सोदरस्योचम शतवत्या रग्मिण्या प्रदृततिमाह-- 

चिरतप्रणया त्वयि बालि सपदि कादषक्षितभङ्गसमड़ङा । 

तवं निवेदयित द्िजमादिशत् स्यकद्न कदुनङ्गगिनिमितम्॥। ४ ॥ 

चिरषरतेति ॥ चधि चिरधृतप्रणया यालिरा काङ्कषितभङ्गसम।डख 

सपदि प्व कदनङ्गविनिर्मित स्वकदन निवेदयिु द्विजम् आदिदात् । सथि 
श्री्ृप्णे । चिरधृतप्रणया चिर विराय धृत प्रणय अनुरागो ययासा। 

बालिका रंमिणी । काङक्ितमद्गसभाकुटा काड्कितस्य भगवत्कर्वृकप्यासन 

पाभिग्रहणस्य मङ्गेन प्रतिवन्येन समाकुख सिन्ना\ सपदि क्चटिति। तव 

शरप्णप्य । कदनङ्विनिर्मित कुर्सितेनानङ्गेन कामेन विनिर्मितं॑कृतम् । 

पीडाकारिवादनद्गस्य॒कुस्सितत्वमिति वेदितम्यम् । स्वकरदन् स्वस्य कदन 
पीडाम् । मिवेदयितु विक्ञापयितुम्। द्विनम् आपत कथित् ब्राह्मणम् । आ 

दिशत् आदिदेश ॥ ` 

रुमिण्या समादिष्टम्य द्विजम्य प्ठेत्तिमाट-- 

दविजसुतोऽपि च वणदुपायथौ तव पुर दि दुरशदुरासदम् । 
सुदमयाप च सादरपुजितः सं मवता भवतापहृता स्वयम् ॥ ५ ॥ 

द्विजमुत इति ॥ द्विजपुत अपि तूर्ण तव पुरम् उपाययौ च। 
द्विजच ब्राहमगपुत्र । अपिस््वये। नूर्णं॑श्षटिति। तव श्रीृष्णस्य | 

पुर रजभानीम् | उपाययौ प्राप । चशब्देन रमनिणीनियोगस्य ब्रक्षणोपा 
गस्य च योगपयम् , तेन द्विजस्यादरातिशयश्च चोर्यते । भगवलुरम्य 

दराश्दुष्मवेशतामाद--दुाशदुरासदमिति 1 द्रारै दु्टाशथरव दुरासद 

दुष्मापम् | स मुदमवाप च। स द्विज ¡ सुद् भ्रीतिम्। अबाप 
भाप चकार समुचये । अत्र देवुमाह--भवता स्वय॒सादरपूनित 



० ^ दुशकम्-७८] रग्िणीपरिणये भगवतः" कुःण्डिनपुपरा्तिवर्णनम्। = ५६७ 

इति] मयता `शरकृष्णेन, न न्येन । ' साद्रपूनितः सादर" यथा मवति 

तथा पूजितः सक्छृतः ] मुगवज्तेपूनायाः पानन्दजनकलमाह --मवताप 

` हता इति । भवतापं संतारसन्तापं हरतीति तेन ॥ 

स च मवन्तमबो चत दण्डिने वृषसुता खलु राजति रमिमणी । 
त्वयि ससुरुकया. निजधीरतारदितया हि तया प्रितोऽस्म्यदहम् ॥ ६ ॥ 

संइति॥ स. भवन्तम् अयोचततच। स, द्विजः। भवन्ते श्री 
ङृष्णम्। अवोचत अकथयत् । चफरिण पूर्वकिथासमुचायकेनोऽत्रक्रियायां 

छारविरम्बामावो चोत्यते । उक्तिभ्रकारमाह-- कुण्डिने रृपटुता रुमिणी राजति 

खट, अहं लयि समुत्सुकया तया प्रहितः असि हि इति। ङुण्डिने 

विदर्भराजपुरयीम्। वृपयुता राजकुमारी । रुभिणी तदाख्या । राजति विराजते । 

सल्विति भसद्धौ ! खयि शीरप्णे । समुुकया अनुरक्तया { निजधीरता 
रहितया निज स्वीया या धीरता चैमं तया रहितया वियुक्तया। तया 

रुमिण्या। प्रहित, प्रेषित । टीति निश्चये ॥ † 

रुमिण्या सन्देशमरकारमाह -- 

तव हृवाऽसिम परैव युणेर्दं हरति मां किल चेदिर्पेऽ्धुना । 
अयि कृपाय पाठय मामिति प्रजगदे जगदेकपते तया ॥ ७ ॥ 

तवेति 1] दे जगदेकपते तया इति प्रजगदै । जगदेकपते टोकैक 
नाथ! ठया रमिण्या\ इदि अनेन् प्रकारेण! प्रजगदे. प्रकर्थण् 

याच्नादिपुरस्सरं जगदे उक्तम्] उक्तेप्रकारमाह--अयि छाय त्वं मां 

पल्य इति । एृपाखय करुणाम्बुधे । अनेन सम्बोधनेन पारनस्यावर्जनीयतं 

चोत्यते] त्वे शीष्यः । मामनन्यश्षरणा रुमनिणीम्। पाल्य तराहटि। ननु कमि 

प्रतितमत्याहितं तवेति वेत्तताह--माम् अघुना चेदिनृपः हरति किल इति । 

मां सखदायचचिवामू | वचेदिनृपः दिषुपाटः। हरतीति वर्दमानसामीप्ये 

ख्ट्। किलति वार्तायाम् । मन्धयम्तया प चिीर्पन्तीति श्रुतमिलरथः । 
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ननु श्रृष्टराजवंशजातेन तथाविधाया राजकन्यकाया हरणमतीव युक्तम् , 
तस्य भगयैकलम्यलादित्याशङ्कायामाह--अहं पुरा एव तव गुणे, हता असि इति । 

परेव पूषेव । तव श्री्ष्णस्य। गुणै. स्पवीरयादिभिः । हता लदायत् 
चित्ता ता ! गृहागतैरगीयमानास्त्वदीया स्पवीयगुणश्रिय उरश्ुत्य त्यय्यती 

वासक्तां मामघुना चिुपरसय दातुं सोदर उपक्रमते, तप्मात् क्षटिति दे करणा 

युधे कृष्ण त्वं मां राक्षसेन विधिनाऽपहत्य तायस्ेदयथः ॥ 

एवमारमनः प्रार्थना निवेय तद्स्वीकारे स्वस्य॒ चिकीर्पितमप्याह--- 

अशरणं यदि मां लघुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् । 
इति गिरा सुतनोरतनोदुभृशं सहृदयं हदयं तवर कातरम् ॥ ८ ॥ 

अश्वरणामिति ॥ अयं हत् सुतनोः इति गिरा कव द्वयं यृ 
कातरम् अतनोत् । अयं युहत् रुम्मिण्या प्रेपिततो ब्राक्षणः } प्रियतमा 

भ्राणरक्षणोयतत्वाद द्विजस्य भगवन्मितेतमिति द्रष्टव्यम् । सुतनोः रमिण्याः । 

इति एवंविधया । गिरा सन्देशवचनेन । तव ॒शीकृप्णष्य । हद्यं मनः| 

मृदम् अयम् } कातरे प्रियतमाप्ाणापायभीरं । अतनोत् चकर । 

उक्तिप्रकारमाह--तवं माम् उपेक्षते यद्वि अदं सपदि जीवितं जापि एव इति। 

त्वं श्रीषप्णः} उपेक्षसे परिव्यजसि। यदि, तरति रोपः! जीवितं 
प्राणान्। जहामि व्तद्शान् कला स्यकष्यामि। अत्र रुटा प्राणा 

गस्य कारुविरम्बाभावो धोत्यते। पएवकरिणायोगव्यवच्छेद } नमु मया 

व्यक्ता त्वामन्यो रकषतीव्याशङ्ञायामाद--अशरणामिति } अनन्यशरणामित्यध्र ॥ 

अथ भगवतः प्रतिवेचनमाद-- 

यरदषस्त्यप्सण्ये सदि रद्द पपि पन्मथयेददना \ 
नरपसमक्षसुपेत्य दरम्यदं तदपि तां द्यिवामसितेकषणाम्र् ॥ ९ ॥ 

अथय इति 1 अये जथ तम् एनम् अकथय-। यये इति 
सम्पोधने | भगवन्निति रोप. | अर्य अनन्तरम् ! स्वे श्री्प्ण,। 
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पनं द्विजम् । अकथयः उक्तवानसि । उक्तिपकारमाद--अयि सखे मि 
मन्मथवेदना तदधिका, तत् अहं नृपसमक्षमुपेत्य असितेक्षणां तां दयितां 

“ हरामि इति । अयीति सम्बोधने। सखे मित्रे} मन्मथवेदना कामपीडा। 

तदधिका त्या रुन्निण्यनुमूयमानाया अधिका ! वर्तेत इति रोष-। तत् 

तस्मात्। नृपसमक्षं नृपाणां चैयजरासन्धममूृतीना समक्ष प्रवयक्षम् | उपेत्य 

। प्राप्य| असितेक्षणाम् असिते सितेतरे नीले ईक्षणे नेते यस्यास्ताम् । 
तां मय्यनुस्ाम्। दयिता प्रियां रुमिणीम्। हरामि राक्षसेन विधिना 

उद्भहामीय्थ- ॥ 

अथ भगवान् कुण्डिनं प्रति जगमिवयाह-- 

्रष्ठदितेन च तेन सम तदा स्थमतो रघु इुण्डिनमेयिवाच 
गुरुमर्पुरनायफ मे भवान् वितदुतां तनुतां निखिलापदाम् ॥ १० ॥ 

्रषठदितेनेति ॥ भवान् तदा छ्घु प्रसुदितेन तेन समं रथगत 
कुण्डिनम् एयिवान् च। मवान् श्रष्ेष्णः ! ल्घु क्िप्रम्। प्रयुदि 

तेन भगवद्वचनं श्रत्वा सन्तन! तेन दिनेन। समं सद् । रथगतः 
रथमपिरूढ । कुण्डिनं विदर्पुरीम् । एयिवान् जगाम । चकारेण पूष 
क्रियासमुच्वायकेन भतिवचनप्रप्यनयोर्योगपयं तेन मगवतो रमिणीदरणे त्वरा 

च चोद्यते। अथ प्रर्थयते--गुरुभरुुरनायक भवान् मे निखिलयपदां 

तनुतां पितनुतामिति। गुरुमरुुरनायक गुरुप युपुलाथ। मे ममनन्यशर् 

णप्य निल्िखपदा निसखिखानामखिखानामापदां विपदाम् । तनुतामल्पत्वम् | 

वितनुतां क्रियताम् ॥ 

ति द्वारकावास्तवणने रम्मिणोपरिणये भगवतः ऊुण्डिनपुरपतिवर्णनं ष 

अष्टसप्ततितमदृश्चकम् ॥ 

? 22 



एकोनाशीनितमद्थफम् । 

अथ मगवत दण्ठिनप्रनेशमाट-- 

यरुतमेतयराचुगतो मयान् परमगाहत भीप्मङ़मानितः । 
द्विजसुत सदुपागमयादिन धृतरमा तरमा प्रणनाम मा ॥ १॥ 

यरममेतैति 1 भयान् भीप्मकमानित परमगाटत | मयान् श्री 

प्ण । भीप्मकमानित भीष्मकेन ठमिण्या पित्रा विदरमरनिन मानित 

यथावत् पूजित । पुर विदभेनगरीम् | शगाहत प्राप] भगवान् बट 

मद्रोऽपि सल्वादीनायुचम सोदर श्ीप्यमेक कन्या हपु गत चागम्य 

करदशङ्कित तत्साहाय्य क्रु तमन्वगच्छदिव्याह-- बटसमेततटानुगत इति । 

मै सैन्ये समेतेन सहितेन वेन श्रीवरमद्रेण अनुगत अनुयात सन् । भग 
वते प्रेषित ब्रह्मण प्रत्यागतमवलोकयन्त्या वैद्या प्रर्िमाट--सातरसा 

द्विजघुत प्रणनाम इति । सा रमिणी] तरमा ज्ञटिति द्विजसुत् 

आप्मना भगवते पू प्रपित ब्राह्मणपुत्रम् ¡} प्रणनाम अन्यत् प्रियमपदयन्ती 

भरकर्पग सादर ननाम। भ्रर्योऽशमूता सा रुम्मिणी नमम्करिण स्वापममान 

समभ्रा भिय तप समर्पितवतीव्य्थं । यथोक्त श्रीमद्वागवते--न प्दयन्ती 

ब्राह्मणाय भियमन्य्नाम स्मः इति। रमण्या प्रणामकरणे चेतुमाह-- 

धृतरसा इति। धृत रस प्रीतिर्यया तथा सती] रमिष्यां प्रीनिकारण 

दर्शयति--खहुपागमवादिनमिति। भवतीं नेतुमागतो हरिसतीरयन्तमिलर्भं ॥ 

मगवतो दिग्यमद्गटविग्रहस्य रुमिण्याश्ालकिक परस्परानु चप 

परयता पुरवापिना प्रृत्तिमाद-- 

भुवनकान्त मवेक्ष्य भगद्पुेपसुतस्य नियम्य च चेष्टितम् । 
पिपुरखेदजुपां पुरदापिनां सरदितैरदितैरगमन्निशा ॥ २ ॥ 
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भुवनकान्तमिति। निदा परवासिनां सरदितैः उदितैः अगमत् 
निचा रातिः। पुरवासिनां विदर्भनयरीनिवासिनाम्। सरुषिमैः रुदितेन 
रोदनेन सहितैः। उदितैः प्रलापैः सह । जगमत् अगच्छत्। रोदने 

देतमाह--षिपुख्तेदजुपापिति। विपुलं महत् खेदं दुःखं जुषन्ते सेवन्त 
इति तथाविधानाम्! खेदकारणमाह--युबनकान्तं भव्पुः अवेक्ष्य नष 

सुतस्य चेष्टितं निदाम्य च इति। अुवनकान्तं जगन्मोहन वैदर्भ्या अयु 

छ्पम्। भवद्रपुः मवतः श्रीकृष्णस्य वपुः दिव्यमद्धटविमरहम् ] अवेक्ष्य 

दृष्ट । नृपुतस्य राजपुद्रस्य रुमिणः । चेष्टितम् अनुरूपाय व्रिशुपाखय .. 

रुमिण्याः प्रदानोचमरूपं व्यापारम्] निशम्य शृ । चकारः समुचये ॥ 

अथ रुमिष्याः कुरदेवीवन्दनयात्रां दर्शयति-- 

तदनु बन्दितुमिन्दष्टसी शिवां विदितमङ्गरभूपणभासुरा । 
निरगमत् भवदरपितजीविता स्वपुरतः पुरतः खमटाष्ता ॥ ३ ॥ 

तदन्तिति | तदनु भवदर्पित्तजीविता इन्दुमुखी पुरतः सुभरावृत्ता 

स्वपुरतः निरगमत्। तदनु तदनन्तरम् ! भवदपितजीविता मवति श्री्प्णे 

अर्पितं समित्तं जीवितं यया सा। कुटद्ेवीवन्द्नयवियां मम हरणं सुकरे 

मिति द्विजमुखेन भगवते मिवेदितत्वात् तत्समयस्यासन्नत्वाचचासनो भगव्सङ्ग 

ममेकमेव काद्क्षन्ती सम्यदूसुवुन्दचरणाम्बुजमनुध्यायन्नीव्य्थैः । इन्दुमुखी 

शश्षा्गव्दना स्मरिणी) परतः परत्वात्! समयत सुभैः छोभतैः 
शरैः सद्ैरुयतायुपैश्च मदैः सैनिकैराष्ृता पचता । स्वपुरतः स्वस्याः 
पुरतः फन्यकापुरात् वहिः। निरगमत् निर्जगाम ! निर्ममनम्य प्रयोजनमाह-- 

शिवां वन्दितुमिनि | शिवां कुर्दे्वीं भवानीम्। वन्दितुं पूजयितुम् । 

रुमिण्यास्तदानीन्तनं स्वच्पमाद--विदितमद्लमूषणमामुरा इति ¡1 विदितैः 

धूमैः मङ्गरमूषयैः मद्गरूषयैदयमरणः मातरा स्बिराप्गी सती ॥ 

अभ्विकाटयं प्राप्ताया रमिष्याः परार्भनाप्रकारमाद-- 
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दुरवधूमिर्पेत्य कुमारिका भिसिसुतां परिपूञय च सादरम् । 

महूरयाचत तरपदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् ॥ ४ ॥ 

छरवपूमभिरिति ॥# कुमारक कुखधूमिः गिरिुहासुयय॒साद्रं 
परिपूज्य च ततदप्कने निपतिता तव पतितां केवरं सुहुः अयाचत । कुमा 

रकि रुमिणी। छऊुख्वधूभिः कुरुलीमि, सद । गिरिं भवानीम् । 

उपेत्य प्राप्य । सादरम् आदसपू यथा मवति तथा। परिपूज्य सम्य 
गारध्य । गिष्धिितायाः कर्मैलवमतत। चकारः समुचये । तत्पदपद्कजे 

तस्याः गिस्षुायाः पदपक्चजे पादारविन्द । निपतिता दण्डबलमणम्येत्यर्थः । 

तव श्र्ृष्णस्य। पतितां केवरं भवृत्मेव। मुहुः पुनः पुनः। अया 

चते प्रार्थयामास। नमस्ये लाऽम्बिकेऽभीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवाम् । 
भूयत् पतिम भगवान् छप्णस्तदनुमोदताम् ॥ दइययक्तं॑श्रीमद्धागवते ॥ 

अथ मुनिनरतं त्यक्तवा रुमिणी गिरिजाख्यातिर्जगानेत्याह-- 

समवसोकरतूहटसदङ्के नृषदे निभृतं स्ययि च स्थिते । 
सृपमुता निरगाद्धिरजिालयात् सुरुचिरं रचिरञ्जितदिदयुखा ॥ ५ ॥ 

समवलोकेति ॥ शपकुले समवरोकडुतृहटसद्कुले स्यि निभृतं 
शिते च पसुता स्चिरज्ञितदिद्मुखा गिरिनाख्यात् दुरुचिरं निरगात् । 

नृपकुले राजण्डरे! सनवरोकवुतृहरुसद्कुके समवरोके सम्थ्द्धने यत् 

कुतहर कौतुकं तेन॒ सडूङुले आके सति। त्वयि श्रीङप्णे । निभृतं 
रुमिणीं हई रन्धपरतीक् गूढं यथा मवति तथा । स्थिते सति] चकार; 
समुचपे । क्पेषु रमिर्णा दरषटुभमवस्थितेु भगवति तां ह रन्धं प्रतीक्ष 

मूं छित च सतीत्यर्थः । चपसुता रिणी । रचिरञितदि्ुला रुच्या 

प्रमया र्जितानि भ्रकादितानि दिङ्मुखानि आद्याडुखानि यया तथाविधा 

सी 1 िस्जिरुयात् जम्विकासदनात्। सुरुचिरं॑सखुठरां शोभनं यथां 
मवति तथा। निरगाव् निर्जगाम ॥ 
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गिरिजाख्यानिगैच्छन्तीं रुमिणीं ` दवतां रूपाणां भगवतश्च समव 

स्थामाह-- 

भुबनमोहनरूयरुचा तदा बिवक्षितालिरराजकदम्पया। 
त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाशवकृपे मनाद् ॥ ६ ॥ 

शुबनमोहनेति ॥ दे देव तदा समपि मुवनमोदनरूपरुचा विवि, 
ताखिराजकदम्बया प्रमदया कटाक्षविमोक्षणैः मनाक् मदयाशचक्ये। देव 

स्वयम्प्रकाशस्वरूप | अनेने मगवतो मदोदयाचनवका्ञो ध्वन्यते । तदा 

रुमिण्यागमनसमये। त्वम् आतसमारामः ्ीकृष्णः। अपिर्विरेये। का 

कथा पुनरन्येषामिति मावः। भुवनमोहनरूपरुचा जगन्मोहनौन्दर्यखवण्य 

सम्पन्नया) विवशितालिरराज्कदम्बया विवञ्चितानि अरीकृतानि अक्षिखनिं 

समप्तानि राजकदम्बानि नृपमण्ड्छानि यया तया! प्रमदया कान्तया 

रमिण्या। कराक्षकिमोक्षणैः करक्षणां विमोकमैः एतनैः । = मनायीप्त् । 
मद्याश्चङ्ृये सञ्जातमदः ङतः । वस्तुतो भगवेतो मदोदयस्यासम्बन्धेऽपि 

तःसम्बन्धोक्तेरियमतिशयोक्तिरिति द्रव्यम् ॥ 

अथ भगवतो रमिणीहरणमाद-- 

क्व सु गमिष्यसि चन्दरयुखीति तां सरपमेत्य करेण दरम् क्षणात्। 
समधिरोप्य रथं स्वमपाहृथा चा ततो व्रिततो निनदो द्विषाम् ॥ ७ ॥ 

क्वनु इति॥ चं क्षणात् सरसम् एत्य इति तां करेण हरन् 
रथं समधिरोप्य अपाहथाः । चं श्रीकृष्णः । क्षणात् क्षटिति । रथाय 

हणात् पूर्वमिस्यर्यः। यदुक्तं॑श्रीमद्वागवते--तां राजकन्यां रथमास्स्छ्तीं 
जारं ॒रृष्णो द्विषतां समीक्षताम् इति। सरमे यथा मवति तथा] 

एस्य रुम्निण्याः समीपं प्राप्य] इति एवमुक्ता । तां रुमिणीम् । करेण 

हरन्। करेण गृहीतदयथः। रथं घप्णक्षणं स्यन्दनम्! समपिरौप्य 
समारोप्य । अपाहथाः अपह्तवान् । खगाटमध्यात् मागरहत् पश्चानन इव 



दऽ नासयणीवम् [स्वन्ध.-१० 

प्त साल्वमरासन्धादीनविगणय्य रुगनिणी गृहीतया सुपर्णरक्षण रथं समा 

रोप्य रामादिमि पररोगमै स शेर्याविवयथै } भगवत उक्तिमकारमाह-- 
ह चन्दश्खी त क्वनु गमिष्यति इति। चन्द्रसुसि चन्द्रानने) क्वनु 

गमिप्यति । न बुतरापीत पर ष्वया गन्तव्यम् , मदीय रथमरारद् चिदुप्रणयिना 

मया सैव गन्तव्यमित्यभ् ! रभिमिणीहरण प्रयता जरासन्धादीना श्रदृत्तिमाह-- 

ततत भुवि द्विषता निनद वितत इति। तदे भगवद्रमनानन्तरम्। सुवि 

भूमौ द्विषता सास्वादीनाम्) निनद करोधसम्भरमादिजनित वोाटर 1 

वितत विस्तृत ॥ 
६) 

अथ साल््वादीना पराजयमह-- 

क्व यु गतः पशुपाल इति कधा कृतरणा यदुमिथ जिता वृषाः 
न तु मगादुदचाल्यतत वैरो पि्नकेः छनफेरि केमरी ॥ < ॥ 

क्ययुशृति। उंषा इति कृतरणा टपा यदुभि निता च1 
रुधा कोपेन । इति वध्वा । इरण कृतो रणो चैते! नृपा 
सात्वजरासन्धाद्य । यदुमि यादवै । निता पराजिता] चकारं 
समुचये । -न्पाणसुक्तिपरकारमाह--प्शुपारल क्व नु गततं दइति। पुपर 

श्टुक्तिरवक्तथा } मवान् कु पिञयनके ते न उदचाद्यत अहो । भवान् 
शरृष्ण । दु्विरोषे) प्न दुन! तै सल्वादिमि। न 
उदचाल्यते स्थानान्न चारितं । अटो इत्यार््े । मिरितानामपि द्विपाः 
मवचटनाकतिराशव्हेतु ! सभोपमामादे--युनकै केसरी इव इति \ 
शुमकै शमि ! केसरी हिट ॥ 

एव साल्वादीना पराजवुपवर््ानन्तर स्वसार चैचाय सथभितु 

करतप्रतिज्ञस्य रुग्मिणोऽपि पराजयमाह-- 

तदनु रुग्षिममागतमाहवे वधशुपेकष्य निवध्य पिस्पयन् । 
हृतमद् प्रिषुन्य मरोक्तिभिः एरमया रमया सदर शान्तया \ ९ ॥ 



` दशकम्-७२] रुग्मिणीपरिणयवर्णनम् । ६७ 

तदन्यिति॥ तदनु लवं रुमनिणं निवष्य विरूपयन् ̀  हतमदं वलो 
क्तिभिः परिमुच्य कान्तया रमया सह पुरम् अयाः । तदनु तदनन्तरम् । 

सं श्रीकृष्णः! रमि रुमिण्याः सहोदरम् । निधय वध्वा | विरूप 

थन् केद्चानां वपनेन विरूपं कुर्वन् । अत एव हतमदं हतो मदो यस्य 
तम्। रसेति देषः! वलोक्तिमिः वरस्य दलायुधस्य ठउक्तिभिर्ाकैः । 
प्रिषुच्य त्यक्ता । रमया तदेशावतारमूतया वैदर्भ्या] सह॒ समम्। 

पुरं द्वारकाम् । अया; गतवानसि] रुमिणां कृतमपराधं दर्दयति-- 

आहवे जागरतमिति । आहवे युद्धे । कन्यां चैयाय सधयितुमिति भावः। 

नमु कृतो न॒ हतं इत्यत जह-- वधपरपेक्ष्य दृति) रुमिण्याः प्रार्भनयेति 

भावः ॥ ६ 

अथ रमिण्या रमणप्रकारमाह त्रिभिः-- 

नवसमागमरजितमानां प्रणयकौतुकनुम्भितमन्मधाम् । 
अरमयः खट नाय यथासुखं रसि तां दसितां्रसन्यलीम् ॥ १० ॥ 

नवसमागमेति ॥ दे नाथ त्वं नवसषमागमरटजितमानसां पणय 
कौतुकजुम्मितमन्मथां 'हसितांशरसन्मुखीं तां रहसि यथाघुलम् अरमयः। नाथ 

जगद्रक्षफ। ववं श्रीकृष्णः 1 नवसमागमरजितमानसां नवेन नूतनेन समाग 

मेन सङ्गमेन रुचिते मानसं यस्यास्ताम् । नवग्रहणं रल्नाया आधिक्य 

चोतनार्भम् | प्रौदाया अपि कुलाङ्गनायाः किथिदलासम्भवत् | प्रणय 

दौलुकयुम्मितमन्मयां प्रुयकौतुकाम्यां चृम्मित. यितः मन्मथः कामो यम्याः 
ताम् । अनेनास्या रमणौचित्यं दर्दितम् । दसितांश्वटसन्युखी दसितांश॒भिः 

शरश्न्द्रचन्दिकायवरस्मितदोमामिः खसत् मासमनं सुखे यस्यास्ताम् । ददं 

च विशेषणं भगवत्सम्भोगजनितटर्पानुमवप्रद्ौनपरम् । तां रुमिणीम् । 

रहसि एकान्ते । यथासुखं सुखमनतिक्रम्य । रमयाघ्रक्पे रमयामासिथ ॥ 

विविथनमैमिरेवमदर्नियो प्रमदमाफखयन् पुनरेकदा । 
क्रुमतेः फिर वक्रगिरा मवान् चरतनोरतनोद तिलोटताम् ॥ ११ ॥ 
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परिषिधैति (| मवान् एवम् दर्मं विविषनममिः वरतनोः भमदम् 

आकल्यन् पुनः एकदा वक्रगिरा अतिलोर्तामत्नोत् । मवान् शीकृष्णः । 

एवम् अनेन प्रकररिण ¦ अहमद दिवानियम्। विविधन्ममिः विषैः 

महुवियैः नर्ममिः नमग छतैरालपादिमिः 1 वरतनोः सुरूपाया रुमिण्याः। 
प्रमदं पद्यम् । आकलयन् विस्तारयन् । वक्रगिरा यकोक्त्या। क्करोक्ति 
प्रकारश्च “राजपुत्ीप्िता मै, इप्यादि्ीमद्वागवते द्रव्य । अतिरोख्ताम् 

अनिपरवाताम् । अतनोत् अकरोत् । ननु वकोक्तितासर्यं कि न विदितं 

तयेत्यत्राह--ऋजुभतेः इति । ऋज्वी कपटानभिज्ञा मतिर्याः - सा ॥ 

तद्धिकैरथ सारनकरौदरैः प्रणधिनीमधिकं सुखयननिमाम्। 
अपि यन्द भवचरितानि नः प्रगदवां गद्तान्तिमपा$र ॥ १२ ॥ 

तदपिक्रैरिति ॥ अयि स॒कुन्द अथ तदधिकैः लारनदौदयरैः प्रण 
यिनीम् ईमाम् मधिकं सुखयन् तवं मवचरितानि प्रगदतां नः गदतान्तिम् 
अपाङुर । अयीति सम्बोधने । अथ अनन्तरम्! रुमिणीं समाशास्येति 
भवः | तदधिकैः ततः पूरस्मादप्युपचारादधिैः। खलनकीश्ैः लाल 

नोपयैः । प्रणयिनीं प्रियतमाम् | इमां रुमिणीम् । जपिकम् सव्यर्थम् । 
सुखयन् .भरीणयन् । त्व ॒श्रीङृप्णः ! मवच्चरितानि भवतः शीकृष्णस्य 

चरितानि रीखावतारचरितराणि । प्रगदतां परक्पेणोचै्गदतां कीर्ठयताम् 1 
नः अस्माकम् | मदतान्ति रोगपीडम् ! अपाकुर् नाशय ॥ 

हति रम्मिणीपरिणयवणने 

निनपशपीतितमदशकं सखद्धिकम् ॥ 



अगीतितमदश्षकम् । । 

अथ भगवतः सत्यभामोद्राहं प्रस्तौति-- 

सत्राजितस्त्वमथ दन्धवद्फैरन्धं 
दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः । 

तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं 
तस्यात्मजां त्वयि सतां छलतो विवोटम् ॥ १॥ 

सत्राजितं इति ।॥ रै भगवन् अथ तवं टव्ययत् सतानितः 
दिव्यं स्यमन्तकमणिम् अयाचीः । अथ अनन्तरम्! खं श्रीकृष्णः | 

छन्धवत् छव्य इय । सत्राजितः तेननाप्नो यादवस्य। दिवि भवं 

दिव्यम् । स्यमन्तकमणिं स्यमन्तक्राख्यं रतम् । अयाचीः भरार्थयामाप्िथ । 
ननु कथं तप्य दिव्यरललामः सममूदित्यत आह --अर्करन्धवितषि ¡ अकति 

तपसा आराधितात् सूर्या्व्धम्। तत्कारणं मम वहुग्रिधं भाति। सर्त्का 

रणं तस्य स्यमन्तकयाचनस्य कारणम् । बहुविधं जाम्बवपीरभिच्छादिरूपं 

बहुप्रकारम् । माति प्रतिभाति| तथाऽप्येवं निश्चिनोमीत्याह्--तस्य 

आलनी छ्ल्त" विषदं ब्रू्मिति। व्य स्ताजित. १! आसना दुतं 

गिरा परार्पितां सत्यमामाम्। छर्तः व्याजेन। विवोदुं परिणेतुम् । 

मूतं निश्चिनोमि । स्यमन्तकमणिमयाचीरिति सम्बन्धः। ननु फुत्तोऽयं 

निर्भन्य इति वेत्ताद--त्यि रतामिति। चयि श्रीरप्े। मुस्क 

मगवताऽभ्यरथितोऽपि सृत्राजित्न पणिमयच्छत् , तेनाप्मप्यनवमूङ्ि; 

स्याह । 

अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनारपमनप्ता द्र 
ग्रसेनस्तद्माता गलयुषि वह् श्राप सरगयाम् | पीन 

अननेनं सिंह मणिमहसि मांसभ्रमयात् यास 
कपीन्द्रस्तं दत्वा मणिमपि च वाछाय ददियान् ॥ २॥ 
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„ अदत्तमिति | तदु्रता प्रसेन अनेन तुभ्यम् अदर्पं तं मपिर 

गल्सुविं वहन्. मृगयां. प्राप । -तदूम्रता तस्य सवाजितो रता सोदरः ॥ 

प्रसेन. . त्वामा 1 अनेन सत्राजित । तुभ्यं श्रक्ृप्णाय । अदत्तम् अपरति 
पादितम् । तं मभिवरं स्यमन्तकार्ल्यं॑रलेम्। गट्भुविं कण्ठदेरो । 

बहन् दुधान्. ।, गयाम् आचेदम्। प्राप तत्र॒ व्यप्रृतोऽमूत् । ननु 

कुतो भगवते सुलाजिन्न. मणिवरं द्वानिति चेततव्राह--अस्पमर्नसा इति । 

भगवस्ममावानमितयेत्यथेः । एनं सहः अहन् । एनं प्रसेनम्। जन् 

जान! यव हैतुमाह--मणिमहसि मासम्नमवशादिति। मगिमहसिं स्यमन्तक 

तेजसि। मांसभरमवदात् मदहदिदे मांसपिण्डमिति अन्त्या] अपिच 

कपीन्द्रः तं हला म्नि वाराय ददिवान्। अप्वि किथच। कपद्रः 
जाम्बवान् | तं सिंहम्] हला निहत्य । मणिं स्यमन्तकभ्। ददि 
वान् कीडनकत्वेन ददौ 

सत्ाजित् मगवत्यपवादमारो परितवानिवयाह-- 

शंखः सत्ानिद्िनु जनास्तां मणिहरं 
जनानां पौयूपं मवति गुणिनां दोपकणिका । 

ततः सर्वोऽपि स्मजनसदिवो मार्म्णपरः 
भरसेनं ते द्रा हरिमपि गतोऽभूः कपिगुहाम् ॥ ३॥ 

शशुसुरिति ॥ सत्रामिद्िरम् अनु जना वां मगिदरं शर्षु. । 
सलानिद्विरं ष्णो मूदूम्ातं हला मि जन्रहित्येेबरिं सतानितो वचनम् । 
अनु पश्चात् तत् श्रुलेवययं 1 ववां श््ष्णम् । मगिटरं॑रहम्यापह्त 

रम्। शरोतु. उचुः] पूव भगवतो मणियाचनात्द्रचसि विषम्भेगेति 

भावः। मम्वेवमपि गुणोत्तर भगवति जना दोपोत्कीैनं क्यं चरस्य 

„ श्धयामरथन्तरं सामान्यं न्यप्यति---गुणिनां दोपकणिका `जनानां पीयूषं 

भवति इति। गुणिनां गुणश्चारिनाम्। दोषकणिका दोपप्य फणिका 
लेदोऽपि1 पीयूपं॑वीयूयवदास्वायं मवतीरय्थः। लोकापवादमाक्ितदतो 
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भगवतः कृत्यमाह त्तः लं सवर्गः अपि स्वजनृसहितः माग॑णपरः तं प्रसेनं 

हरिमपि दृष्ट कगिगुहय, मत्तः अमूः दति, ठतः टोिपवटश्रवणानटृतरम् । 

सं शरीक्ृष्णः । स्म जानातीति सर्वज्ञ; । अनेन मार्मणादिकं यथपि निरर्थकं 

भगवतः, तथाऽपि मानुपं मावमनुखस्य छृप्मेतदिति दितम्} अरिर्विरोधे ] 

स्वजनसदितः स्वजनैः सदितः। स्वजनान् साकषीछृतयेत्य्भः। मार्गणयर्ः अन्वेषण. 
परः। त्वं प्रसेनं सतम् } हरं सिहं च ृतम्। दृष्ट विलोक्य किगुहां 

जाम्बवतो निवासमूतां गुहाम् । गतः कमात् प्राप्तः ॥ 

भवन्तमयितरकयन्नतिवयाः स्वयं जाम्बवान् 
युडुन्दशरणं दि मां क इह रोद्युभित्यारपन् । 

विभो रघुपते हरे जय जयेत्य य्िभि- 

चिरे तव समयन व्यधित भक्तचूडामणिः ॥ १ || 
भत्रम्तमिति ॥ मक्तचूडामश्निः जाम्बवान् स्वयम् इति आलपृन् इति 

सूष्टिमिः जरं चिरं तय प्रमरचैनं व्यधित) भक्तचूडामभिः भगवद्क्त 

शिरोमणिः । भगवदुर्धितासा भगवस्रीव्य्थमरेव सर्वाणि कर्माणि दुर्वाण 

इत्यर्थः । जाग्ववान् तन्नन्ना प्रसिद्धो वानरेन्धः। इति अनेन प्रकारेण । 

आद्पन् कथयन् । इति एवं स्तुवन् । अलमर्य्थम् । चिरं॑चिराय । 
तव दश्चाकृतिक्तः श्रक्ृप्णस्य । समर्चनशब्देनात्र प्रहारो रक्ष्यते । भग 

वतः प्रीत्यतिद्चयजनकलवं ध्वन्यते । व्यधित तवान् । आलापपरकार् 

माह--सुकुन्दशरणं हि मां रोद कः ईइति। सुकुन्दशरणं मुवुन्दः 

दारणं रक्षिता य्य तम्| दीति प्रसिद्धौ | , तथा भरसिद्धमिव्यरथः। 
रोद निशेदुधुम्। इद अत्र जगति। कः आगत शति दोषः। न 

केवलम दद्याननादिपु भ्रकटितपौर्यः, किन्तु मुकुन्दथरणश्चास्मीप्यतस्वरिति 
मपसर्, अन्यथा तव॒ धाणापायः स्यादित्याशयः । म्तुतिमकारमाह-- दिगि 

* रघुपते दरे जय जय इति। विमो परि्णं। रघुपते रपुनायश्व्य | 

ह्रे विष्णो। नय सर्वोत्क्येण वर्तस्व नन्वयं परममागवृतो पनरेन्धः 

कथं . भगवता, सह् वि्ेधभाचरदित्याग्घायामाद-- मवन्तम् .अवितकयप्निति। 
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मवन्तं श्पान्तरेण चं रधुपतिम्। अवितर्कयन् अविजानन् । ज्र देठ 

मह--अत्िवया. इति । अलिदद्धवद्धियलितोदागोदशचक्तिमेगवन्तमजानेव्रये 

जाम्बवान् भगवन्तमेव स्तुवन् सुध्ुद्धानुरोधेन प्रदक्षिणं परकरमन् मुष्टिभिः 

हरपि पूप्पमनपूर्वकं समर्चनं कुर्वाण इव भगवतः प्रीतिमाजनं वमूनिति 

मावः ॥ 

अथ भगवतो जाम्ववतीपरिमरदमाद-- 

वुध्वाऽथ तेन दत्तां 

नवरमणीं वरमर्णि च परिग्रहन्। 
अदुगर्रन्युमागः 

सपदि च सत्राजिते मणि प्रादाः ॥ ५॥ 

युध्येति ॥ जथ त्वं बुध्वा तेन दतां नवरमणीं वरमर्यिं च 

परिगृहन् अमुम् अनुगृहन् आगा । अथ अनन्तरम् । बुध्वा सुशिप्हारिण 

सञ्चातम्यथतया भगवन्तं पुराणपुरूपमवगम्य । तेन॒ जाम्बवता | दत्ताम् 

आग.ममार्जनायार्पिताम् । नवरमणीं नवामप्रीदं रमणौ मार्याम्। तेन 

दत्तं वर्मणि स्यमन्तकम् । चकारः समुचये । परिगृहन् स्वीर्सेव्यथ. । 

अमुं जाम्बवन्तम् । अनुगृहन् कराब्वुनतठेन तं॑परामृश्यापगतव्यथं चिर् 

च्य तन्म प्रेय सश्रद्धं मरदावेद्व्थः ! मागात् द्वारका भरसयागतोऽसि। 

सपदि सच्राजिते मणिं प्रादाः च। सपदि द्वारकाप्राप्यनुपदमेव } मि 

म्यमन्तफम् । प्रादाः दवानसि। जनानां सदायमपनेतुमिति वोध्यम् | 

अथ मगवतो मणियाचन्य फं सत्यमामारामं दर्ययमि-- 

तदयु स खट व्रीलालोलो विलोलगिलेचनां 
दुदितरमहो धीमास् भामां रि परार्पिताम् 

^~ अदिति मणिना तुम्यं म्यं ममेत्य भवानपि 
। लीद तीश्रुदितपनास्तस्यैवादान्मणि गदनादयः ॥ ६ ॥ 
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तद्न्विति ॥ तदनु सः ख व्रीखरोखः विखेलविलधेचनां भिरा 

एव परारपितां दुहितरं भामां मणिना तुभ्यम् अदित} सः सत्ामिव्। 

खल्विति वथ । ब्रीससेटः ्री्या महाममावे भगवति मिथ्यापवादारोपजनितया 

लोलब्धश्चटात्मा । विलोरविरोचनां विरोठे चश्चछे विरोचने यस्यास्ताम् । 

भिरा वचनेनैव, न कर्मणा। परारपितां प्रशमे शतधन्वने अर्पिता दचाम् 1 

दुदितरम् अआ्मजाम्। मामां तदाख्याम् । मणिना स्यमन्तेन सह । 

तुम्यं श्रीकृष्णाय । अदित दक्तवान् 1 न कुतोऽयं सत्ताजित् प्रतिक्नामङ्ग 

मकरोदिति चेत्त्राह---अहो धीमरानिति। जहो दवयाश्वयै । धीमान् बुद्धि 

मान्। सघुतायामासक्ताय भगवते तां प्रदाय प्वापराधमाजैनं करोमीत्या 

शयेनेति मावः! भवान् अपि प्रमुदित्तमनाः तस्य एव मणिम् अदात् | 

भवान् शरीद्प्णः। प्रमुदितमना: श्रः सन्। तस्य सत्राजित एव, नान्यक्न | 

मणि स्यमन्तकम्] अदात् दत्तवान् । प्रमोदकारणमाह-- भ्यं समेत्य इति । 

रूभ्यं र्धुमभिरुपितं कन्यारलम् । समेत्य रव्ध्वा। ननु किमिति भगवान् 
र्व्धं यौतकं मणिवरं तस्मै प्रव्यपितवानित्याराद्वायामाट--गहनाशयः इति । 

गहनः अन्यर्तुमदय्यः आदायः अन्तःकरणं गस्य सः । भूयोऽप्यस्य मभि 

देतकामापदं पिधातुम् जन्यद्रा किश्चिद्विधातुमिति देधैरपि क्रातुमश््यमिति 

भवः॥ 

अथ सत्राऽजितो वधमाह-- 

व्रीकाङ्कं रमयति तयि सत्यभामां 
कौन्तेयदादकथयाऽथ इरन् प्रयाते 1 

ही गान्दिेयकृतवर्ममिरा निपात्य 

सत्राजितं शतधनुमंणिमाजदार 1७] 

त्रीराकृलामिति ॥ त्वयि व्रीटाकुटां सवयमामां रमयति शतधनुः 

ही गान्दिनेयक्ृतवर्मगिरा सत्राजितं निपात्य मपरिमरज्ार। त्यि ्रीटष्ये। 

ब्रीङा नवोदतया ख्वकुटाम् । सत्यमामां सत्यमाममिव् 1 रमयनि 
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अनवरतं रमयति सति अप्तपिम्णा अपरा विहायेद्यधः। शतधनुः शतधन्वा, 

यमौ गिरा प्रागर्पिता सत्यमामा यश्च ` तस्या अटामेन सत्रानिव्यन्तः्ररूढ 

रोषश्च] दीति सेद । तदेता कापयपतेर्दयः। गान्दिनेयफ़्तवमेगिरा 
गान्दिनयस्यकूरस्य छतवर्मणः तान्नो यादवस्य च गिरा प्रतिजानुसरिण 
कन्याया अदातारं सत्राजितं जदीवयेवंख्पवा } निपावय हला मिं 

स्यमन्तकम्। आजहार अपाहरत् । ननु कथं मगवति जामातरि जाग्रति 

शतधन्वा सत्राजितं हन्त समर्थोऽमूद्रियाश्ङ्कायामाह--जथ कौन्तेयदाहकथया 

कुरून् प्रयति इति। अथ अनन्तरम् । कौन्तेयदादकथया कौन्तेयानां 
सुददां पाण्डवानां दाहकथया । जतुगृहे दग्धाः पाण्डवा इति वृचान्तं श्रुत 

व्य्ः। कुरून् हस्तिनपुरम्। प्रयाते गते सति ॥ 

शोकात् इुरूचुपगतामवलोक्य कान्तां 
इत्वा दूतं शतधनुं समहरषयस्ताम् । 

रते सद्क इव मैथिगेहमेत्य 
रामो गदां समरिरिक्षत धार्तरटम् ॥ ८ ॥ 

शोकषादिति | लं शोकात् ुनुपगतां कान्तामवटोवय दुतं शत 

धु हत्वा तां समहपेयः। लवं ॒श्रक्ृप्णः। शोकात् पिवरृवधजनितात् 

दुःखात् । कुरून्. दृस्िनपुरम् 1 उपगतां प्रा्ठाम् । कान्तां मियां सतय 

भामाम्] अवलोक्य दृष । दुतं क्षटिति । दातथनुं शतधन्वानम् ¡ हत्वा 

निद्य । तां सद्यमामाम् ! समहर्षयः प्रतादितवानसि । ननु प्रियावच 

नेनान्यस्य वधे महान् जनापवादः स्यादित्यत आह-- रते सराह इव इति। 

रते स्यमन्तके। सशङ्क ससंशयः इव । मणिहेतोः शतधन्वानं निहत 

वानिति स्यापयितुं तद्वाससि मणिमन्वि्टवानित्यथैः । रामः मैथिररोहम् 
पत्य धारा गदां समचिशिक्षत। रामः बरमद्रः भगवता पुर गत्व मणि 

मन्विप्य शतथन्वना स्यमन्तकं कुत्रचिन्यासीङ्ृतमिति कथनेन पर्याङुरुचिषः } 

मैयिर्गेदं मैभिर्स्य मिधिलामिपस्य गेहं राजधानीम्] ल प्राप्य ] 

प्रा दर्वोथनम्। गदां गदयुद्धम्। समचिरिक्षत अरिक्षयत् ॥ 
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नन्वकररे कथमिये कुरित मतिस्सममूदि्याशङ्कां परिहरति द्वाम्याम्-- 

अक्रूर एप भगवच् भवदिच्छयैव 
सत्राजितः चरितस्य युयोज ईिसाम्। 

अक्रूरे मणिमनाहूवयार् पुनस्तं 
^ तस्यैव भूतिथुषधातुमिति बरुवन्ति ॥ ९॥ 

अक्रूर इति ॥ हे मगवन् एषः चक्रुर. मवदिच्छयाः एव सत्रा 

जितः हिमां युयोज। भगवन्नैशर्यादिसम्पन्न | एषः भगवद्रक्तानामग्रणीः । 

भवदिच्छया मवतः श्रीकृप्णस्येच्छया । एवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः रहितां 

वधम् ] युयोज अकारयत् ननु भगवतः कथं शवञ्युरं हन्वभिच्छा 

जतित्याकाङ्क्षायामाह---कुचरितस्य इति । भगवतो निथ्यापवादारोपणेन 

निम्दितिचरितस्येसयरथ. ! त्वं पुनः जक्रूरतः मणिमनाहतवान् । चलें श्ीृष्णः । 
पुनः अनन्तरम् । अक्रूरः अब्रूरात् । मणि स्यमन्तकम् | अनाहतवान् 

आहतवान् न मवती्यगाह्रवान् 1 कुत इत्यत आह-- तप्य एव भूतिम् उपधातु 

मिति ह्रुबन्ति इति। तस्य अक्ूरस्य । एवकरिणान्यस्य व्यवच्छेदः भूति 

विभूतिम् । उपधातुम् उयादयितुम् ! इति एवम् । वुवन्ति क्रथयन्ति | 
अभिज्ञा इति रोपः ॥ 

ननु किम्ेमकूरमेषं मगवान् प्रेरितिानिप्यत आह-- 

भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स॒ हि गान्दिनेय 
स्तस्यैव कायथमतिः कथमीश्च जाता । 

विज्ञानवान् प्रशमयानदमिदयुदी्ण 
ग्य धरुवे शमयित भवता छतैव ॥ १० ॥ 

भक्त इति॥ दे श्य स. गान्दिनेयः त्ववि मक्तः स्थिरतरः हि, 

तस्य एव कापथमतिः कर्थं ॒जाता। ईदा जग्रकष्क । सः यो नन्दगोकुरं 

गच्छन् मगवचरणाङ्धितेएु शां वेषटनादिकं चकार । त्वयि श्रीरम्णे। 

स्थिरतरः अतिशयेन रिश्वटस्नमावः । भमवत्यनपायिन्या स्त्या समन्वित 
^ 
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इत्यर्ः। दीति प्रसिद्धौ ] तस्य तथाविधस्यानरूरस्य ! एवकारो विरोपे । 
कापथमतिः कपये दिसादौ मतिरमिलापः। कथं जाता। तैतेदुपप्त 

शृवय्थः। अथात्र काश्चिदुपपत्तिमाह-- अहं विज्ञानवान् प्रशामवान् इतिं उदीर्ण 

गर्वं कमवितुमेव भवता कृतां श्ुवमिति । विज्ञानवान् विज्ञानसम्पन्नः | प्रदम 

वान्. प्रशान्तः । इति एवंरूपम् । उदीर्णम् उद्रिक्तम् । गर्वम् अहङ्कारम् । 

शमयितुं नादायितुम् । एवकारेण नान्यत् किमपि कारणं विचारमार्भमवतरतीति 

दितम् । मयता श्रीङ्ृप्णेन । ता विदिता ¡ भ्रुवम् तथा सम्भावयामीपयर्थः ॥ 

अथ भगवतो मणिप्रकटनमाद-- 

यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्त- 
माहूय तद्धिनिहितं च मि प्रकाश्य | 

तत्रैव सु्रतधरे विनिधाय तप्यन् 
मामाङ्कचान्तदायनः पवनेश पायाः ॥ ११॥ 

यातमिति | दे पवनेश एनः भयेन इतवमेयुतं यातं तम् आहूय 
तद्धिनिहितं मर्णि प्रकार्य च तत्र एवे विनिधाय तुष्यन् मामाङुचान्तरायनः 
सं पायाः । पवनेश गुरुवायुपुरनाथ । पुनः अनन्तरम् । भयेन सत्राजितो हन्तुः 

शतधन्वनो चधः सममूत् पुनम्तल्येरकयोरपि वधो भावीति विचिन्त्य भयेन । 

कृतवर्मयुतं करतर्मणा तनान्ना स्वमितेण युतम्। यातं देशान्तरं गतम् । 

तम् अक्रूरम् । जाह्वय दूतमुखेन । तद्विनिदितं शतधन्वना तसि 
विनिहिते न्यासीृतम् । मणि स्यमन्तकम् । प्रकार्य अम्रजादिभ्य- प्दद्यं । 
चकारः समुचये 1 तल अज्रे एवकररिणान्यस्य व्यवच्छेदः ¡ विनिधाय समर्प्य | 
तप्यन्. हृष्टः । भामाकुचान्तदायनः भामायाः स्तनयोरन्तराे शयानः । ववं श्री 
कृष्णः । पायाः रक्ष । मामिति दोषः। अक्रूरे मणेः समर्पणे हेतुः-- 
सुनतथरे इति। सुतरतेतमणरर्हात्वमवरनं बोढुं समर्थं इति कथयिवेत्यर्मः ॥ 

इति स्यमन्तकोराख्यानं 

अशीतितमद्शकम् सेकम् ॥ 



एकाश्ीतितमदशरकम् । 

थथ मग्रवनो याजुतेनीविदाहममनादिकं वर्णविदुपकमते-- 

लिग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां 
यातो भूयः सह खलु तया याक्ञसेनीविव्राहम् । 

पाथेपरीतयै पुनरपि मनागास्थितो दस्तिपुर्या 
शक्रप्रस्थे परमपि चिभो सेविधायागतोऽभूः ॥ १॥ 

लिग्धाभिति॥ दहे विभो सततमपि क्लिधां युग्पां सव्यमामां 

रल्यन्. स्वं मूयः तया सह॒सट॒या्सेनीविवाहं यातः पूनः अपि पार्थं 

लै मनाक् दस्तिपर्यानास्थितः दक्तमस्थं पुरमपि संविधाय आगतः अमूः । 

विभो शक्तिसम्यन्न | सततमपि सर्वदापि! लिग्धां भ्रणयिनीम् । मुग्धं 
मोहनरूपाम्। लाख्यन् नानप्रकरिर्पयेः भ्रीणयन् | लं श्रीकृष्णः | 
त्तया सत्यमामया । सह सार्धम् | खल्ित्यवधारणे। सैवेत्यर्थः । 
रार्यन्नित्ि तया सदे गमनहेतुः ! याञ्चसेनीविवाहं यक्षसैनदुहितुः ङष्णाया 

विवाहम्] तदथं पाश्वाठराजधानीपिव्यर्थः। यातः गतः। पुनः विवाहा 

नन्तरम् । अपिस्खर्थ । पर्थी पार्थाना प्रथासजानां युपिष्ठिरभमुखानां 

श्रीयै वुषटयै। मनाक् कच्चित् कारम् । हस्िपर्या हम्तिनास्ये परे । 
आस्थितः वसन्। शक्रमस्थम् इन्द्रभर्याख्यम्। संविधाय विधकर्मणा 
कारयिचेव्यर्थः । आगतः द्वारकां प्राप्तः ॥ 

इदानीं भगवतः सोदर्याः समद्रायाः प्रिवसये समरयमाह -- 

भद्रां भद्रां मवबदवरजां कौरवेणार्थ्यमानां 
व्वह्याचा हामहूत कुहनामस्करी शक्रम्रनुः । 

तत्र कुदं यलमलुनयन् प्रत्यमास्तेन सार्थं 
श्त्रप्रस्थे प्रियसखघुदे सत्यभामासहययः ॥२॥ 

ह 24 
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आमानं सतपा विभग्ये्यर्थः। मिमेपात् क्षरिति। नम्रिन्नन्दनां नम्र 

जितः तत्नाप्नः कोसखराजस्य मन्दनां पूतीम्। तां सौन्दर्यादिसम्पदा वय 

जि्भ्य्ेन च प्रसिद्धाम्। स्यां तदाख्याम् । उदवहः परिणीतवानप्ति । 
अयमर्भः--नप्नजिता यः खस्विमान् सप्त बृपवरानोजसा वबध्रीयात् , त्म 

दुहित रूपसम्पन्नां दास्यामीति प्रतिशरुततवात् सप्तथाऽऽस्मानं॑ विभज्य ५; 

कैनेकैकमिति युगपदेव तान् सप्तापि वृपवरान् वध्या तुन नम्रजिता प्रदतं 

सत्यां परिणीतिवानसीति। हे देव अथ सन्तर्दनाया, ते तत्सोदर्यो भद्र 
नाम श्रददुः। देव प्रकाशमान । जथ सत्याबिवादानन्तरम् । सर्द 
नायाः सन्तर्वनप्रभृतयः केकयराजपुत्राः । ते तुभ्यं धीकरष्णाय । तत्सोदर्या 

सन्तरद॑नादीनां सोदरीम् । भद्रां नाम कन्यामिति शेषः। अधवा नामेति 

प्रसिद्धौ । अस्य प्रद्ुरित्यनन्तरं योजना दे वरद सा अपि भवतः 

वैतृप्वतेयी। वरद् भक्ताभीषटवरप्रद) सा भद्रा। समुचयार्थोऽपिशव्दो 

भद्राया मितविन्दासम्बन्धं दर्शयति| पैतृष्वसेयी पिवृप्वसुर्वघुदेवमगिन्याः 
शरुतकीर्तेः पुत्री ॥ 

अथ भगवतो रक्ष्मणाहरणमाह--- 

परथविरप्यङृतर्वनं तोयमात्राभिरक्ष् 
रक्षं छित्वा शफरमहा लक्ष्मणां मद्रकन्याम् । 

अष्टावेवं तत्र॒ समभवन् वह्मास्तत्र मध्ये 
शभरोथ त्वं सुरपतिगिरा भौमदुवे्ितानि ॥ ५॥ 

पारथायरिति॥ त्वे पार्थाय जपि अङ्ृतख्वनं तोयमात्ामिरक््य 
रक्षं शफरं छित्वा मद्रकन्यां रक्ष्मणा अह्याः। लं श्रङ्ष्ण-। पाथः 

भीमदुर्योधनमागधपरगृतिमि.। अपिराव्देन का कथा पुनरन्येषामिति चोत्यते 

अङकृतरवनम् अ्ृतं ख्वनं छेदनं यत्र ! अद्र देतुतयोक्तम्--तोयमात्रामि 

लक्ष्यमिति । सोयमति जले केयरं प्रहिचिम्बतमा जभिरुक्ं द्रं रावयम् ] 
सक्ष शरमयम् । शफरं मीनप्रतिमाम्। चित्वा शरेण विध्वा मद्रका 
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मद्रजदुितरम्। रक्ष्गेतयस्या । अहा ` हृतवानसि । एवं तव अटौ ̀  
बलमा; सममवन्। पएवम् उक्तभकरेण } अष्टौ रम्भी, जाम्बवती, सत्य 

भामा, कालिन्दी, मित्तविन्दा, स्या, भद्रा, सक्ष्मणा चेत्य । वमा, भार्याः 1 

अथ मगवतो मरकासुरवधं वर्णयित॒सुपक्रमते--तते मध्य इत्यादिना त्वं 

तत्र मध्ये सुरपत्रिगिरा भौमदुश्चे्ितानि श्रोथ। लवं श्रीकृष्ण. । तेवर 

मध्ये तसिन्नव्त ^ इत्यर्थ. । अथवा, तत॒ वहभाप्तमबन्धिनि मध्ये} वह 

भाभिः सहैत्यथै.। रमश्रण इति शेषः। सरपतिगिरा सरपतेसिनरिस्य 

गिरा मोमेन मातरूकुण्डलदीन्यपहतानि, ततस्तं हलाऽप्ान् पल्येव्यादि बाचा। 

भोमदुशेषटितानि भौमस्य ॒मूमेरलयस्य नरक्य॒दुध्े्टितानि जगत्पीडनानि 

कर्माणि । शुश्रोथ श्रुतवानसि ॥ 

हृदानीं भगवतो जत्रयानादिकं वर्भयति-- 

स्परतायातं पशिप्रवरमधिरूदस्त्वमगमो 
वहनेङ्के मामागुपवनमिवारातिनगरम् । 

विभिन्दन् दुर्गाणि वरटितप्तनाकोणितरतैः 
पुरं तावत् प्राग्जोतिपमङुरुयाः शोणितपुरम् ॥ ६ ॥ 

स्मरतायातमिति ॥ चं स्मृतायातं पक्षिपवरम् अपिरूढ अहे भामा 
बहन् अरातिनेगरम् अगम.) स्वं श्रीकृष्ण. ) स्यृतायातं स्मरणमत्रेण 

आयातम् । प्षप्रबरं गरुडम् । अपिरूढ आरूढ । अङ्के उत्सङ्गे । मामा 

सत्यमामाय्) बहद् उद्वहन् । जद्ातिनगरम् अराति्ैरकाट्रस्य नगरं पुरग्। 

अगमः गत्तवानसि। अत्रोक्षते--उपवनमिवेति 1 उपवनम् उद्यानम् । 

इवेति सम्भावनायाम् ¡ प्रियतमाया अङ्के वहनमारामसम्भावनावीजम् । उस्र 

क्षया च दुहारस्यारामविहारवदाहादकल्वमनायासप्नाध्त्ता च धोत्फते । 

स्वं तावच् दुर्गाणि व्रिमिन्दन् वरुितष्तनारोणितरतै. भाग्नोतिषं पुरं दोणिव 

पुरम् जङ्र्थाः । तावत् प्रथमम् । दुर्गाणि गिरिदस्लनसाम्रयादिमयानि । 

विभिन्दन् विपारनादिना नादयन् । वुदितशवनारोणितरतै. तुटिवाया. चिन्ायाः 
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पठनाय; सेनायाः शोणिव्सतैः स्यिखरवैः। प्रास्मोतिपमिति नाम 

अहण्। पुरं शोभितं रक्तवर्णं इृतमिदयर्थः ॥ 

अथ भगवतो मुरम्दने नरकासुरवधं चाद-- 

शुरस्तां पञ्चास्यो जरुधिवनमध्यादुदपतत् 
संचरे चक्रेण प्रदलितशिरा मदघ्षु भवता। 

चतुदैनयैदैन्तावसपतिभिरिन्धानसमरं 
रथाद्गेन दिला मरकमकरोस्तीर्णंनरकम् ॥४॥ 

भुर इति।॥। पास्वयः सुरः जअर्धिवनमध्यात् लाम् उद्पतत् | 

पञ्चास्यः पञशचवक्तः। मुरः सुराघुरः। जरुधिवनमध्यात् अर्ये; जय्दुर्गेस्य 
वनस्य जरुप्य मध्यात्] चां शी्कष्णम् । उदपतत् आपपात । घः 

भवता मदु तक्रेण प्रदरितेधिराः चकै । सः युरः1 भवता श्रीकृष्णेन 1 
मष कटिति। क्रेण घदद्चनाख्येन मगवतो वरायुपेन । प्रदच्तिधिरः 
प्रदलितानि छिन्नानि शिरांसि मस्तकानि य्य सः। चक्रै कृतः वलं 
चतुरवन्तैः दन्तावटपतिमिः ईन्धानसमरं नरकं रथाङ्गेन छित्वा तीर्णनरकम्, 

अकरोः। त्वं श्ीएष्णः) चुर्दन्तैः चत्वारो दन्ता येषां तैः} दन्ता 

वलपतिभिः गजेन्ैः। इन्धानसमरं श्रवृद्धसंम्रामम् । नरकं नरकाुरम् । 

सङ्गेन सुदर्शनेन । चित्वा छिन्नसिरसे छा । तीर्णनरकं संसारोरीर्ण 
मित्यैः। अकरोः कृतवानसि ॥ 

मौमपुत्े भगवती राग्यर्णं वद्यमाना पोडशसदमरस्य स्वीकारं चाद-- 

स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि मगदत्तेऽस्य तनये 
गजं दत्वा प्रञ्चिययिथ नागान् निजपुरीम् । 

खलेनवद्वानां स्वगतमनसां षोड पुनः 
साभि द्ीणामपि च धनराश्चि च विपुलम् ॥ ८ ॥ 

स्तुत इतिं ॥ लं सपदि मूम्या स्तुतः अस्य तनये भगदत्ते 
राज्यम् पकं गजं च दत्वा पुनः नागान् ख्छेन अआबद्धानां स्वगतमनेसां 
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खीणां पोडश्च सदसणि अपि च विपुर वनशारि चे निजपुरी प्रजिधपििय) 

ल्वं॑ श्रीकृष्णः सपदि इ्टिति। मृन्या मुमिदेव्या। सुतः स्तै. 

प्रीणिततः। अस्य नर्कसुरस्य । तनये पुत्रे। भगदत्त इति नाम । 

राज्यं राट् ¦ गजं चतुर्दन्तम्। -चृरारः समुचये । दत्वा प्रदाय । 
पुनः पथात् । नागान् चतुर्दन्ताम् गजान् । सखेन पापेन नरकासुरेण । 
अवबद्धानां बद्धानाम् | स्वगतमनसां स्वस्मिन् बेद्धमावानाम् ] विरोपणमिद् 

भगवतस्तासां स्वीकारे देतप्रदर्शनपरम्। अपि च किश्च । विपुर महान्तम् | 
धनरा धनसश्चयम्} चकारः सणुचये। निजपुरी द्वारकाम् ] प्रभिष 

पिय ॒प्रिणोः॥ 

मगवतः पारिजातहरणमाह--- 

मौ मापाहृत्ण्डलं तददितेदति प्रयातो दिवि 
शकराचैमहितः समं दयितया दुघीपु दत्तद्िया । 

हृत्वा कल्यतरं स्पाऽभिपतितं जिवेन्द्रम्यागत- 

स्ततु श्रीमददोप ददश इति व्याख्यातुमेवाषथाः ॥ ९ ॥ 

भौमापाहूतेति ॥ लं तत् भौमापाहृतकुण्डलम् अदितेः दातुं 
दिव प्रयातः चुलीपु दत्तया दयितया समं दाक्रथिः महितः कल्पतरं हत्वा स्पा 

अभिपतितम् इन्द्रं जिला अभ्यागतः! मौमापाहतकुष्डलं भौमेन नरकन 

अपात् शन्द्रादपहतं कुण्डलम् अद्वितेः कर्णामरणम् । अदितेः इन 

अनन्याः । दातुं प्रदातुम्। दिवं स्वरम् । प्रयातः यतः। चुलु शच्युषदयादिषु 

सुर॒न्दरीपु । दलीय रूपातिदायात् दत्ता हीरज्या यया तया । दपित्तया प्रियया 

सत्यभामया। समे सद । दक्रयि. इन्द्रादिमिः। मदितः पूमितः। 
कल्पते पास्नितम्। हत्वा अहत्य । अमिपतितम् जमिसुखं योदधु 

मागतम्। इन्र देवराजम्। शिला विञ्ञिव्य 1 अभ्यागतः स्वपुरं प्राः । 

ननु स्यावरजङ्गमास्मकं निखिर्मपि जगस्नालं च्टवतो भगवतः किमनेन 
रेण पारिजतिन भ्रयोजनमिव्यारङ्याद---तत् तु श्रीमददोषः शदः इति 



पद् नारायणीयम् [स्कन्ध.-१० 

व्यास्यातुमेब अछृयाः इति! तत् पारिजातदरणेनेन्दरस्य परिमिवजननम् 1 

श्ीमददोप" श्रीमदेन जनित्तो दोपः। ददः यथेन्द्रस्य त्या] इति 

एवम्। व्याख्यातुं परसादायितुम् । एवकारेण प्रयोजनान्तरस्य व्यवच्छेदः । 

अङ्कया. इृतवानसि ॥ 

अथ॒ भगवतः पोडदासटलापिक्वलमामिर्विहरणादिक रेकषेपेणाद-- 

कर्पटं सत्यमामामवनसुवि सृजन् दरयषादस्रयोपाः 
स्वीटृस्य प्रत्यगारं विदितहुपुर्कारुयन् केतिभेदैः । 

आधर्यात्नारदालोकितप्रिषिधगतिस्तव्र तत्रापि गेहे 
भूयः सर्यासि इमन् दश द्र तनयान् पाहि वात(रयेश ॥ १० ॥ 

, फसयदुमिति ॥ दे वतारयेदा 'सत्यमामामवनमुति कल्पटुं सजन् 
प्रयगारं॒पिटतब्रहषपु द्वयषट्राहस्योषाः स्वीढत्य केरलिभेदैः सरयन् 

भधर्यात् तत्र तव गदे अपि नारदाओकिनविविभगतिः भूय॒ सर्वा 

दश ददा तनयान्. र्वन् लं पाटि । वताय्येश गुर्वायुपुरनाय । सतममामा 
मवनयुवि सत्यभामायां भवनभुपि गरामे! कल्पदुम् इन्दरादुषहतं पारि 

आतम् 1 सजन् श्यापयन् ¡ प्रघ्यगारं गृहे गृहे । विरितवहूयपु* विदि 

तानि मून वपि येन सः। भवनं प्रति चपमेदेन म्थितेतयथैः। द 
सादसयोषा. सीणां पोडरसदमनाणि  स्वीहृत्य युगपत् परिणीय | केटि 

भदः केटीना विदाराणां भेदैः प्रकौि। तैमविदरिरिवयभे.1 लारयन् 
श्रीगयन्। साधर्यत् एतदराश्चप भुवेवयर्थः। यत्र॒ यत भदे नाष्दोऽ 

गन्छम्, त्त्रतेत्र भेदेऽपि । नारदालोकिनविविधयतिः नारदेन भासो 

सिना चा परिप. नानामकात गतये गयमेदा यम्य स. भूय, शत् 

सर्वारु सकु वद्मासु 1 दश्च दत प्रत्येकं दुश्चमर्पाफान् | तनयान् 

पुवान् । इयन् उसादयन् } घं धीडृष्ण । पाहि त्रायस्व ! मामिनि देप ॥ 

९ति सुमद ड गस्य म्िव्यन्तरयरिद्हवगंन भररासुरदधा दिवन शव 

पकादीतितमददकम् 



दचक्षीतितमदशकम् । 

अथ ्र्प्नादिचसितं वर्ण॑यति-- 

रुम रीग्मिणेयः स खल ॒तथ कला शम्बरेणाहृतस्तं 
हत्वा रत्या सापो निजपुरमदर्दरुग्मिषन्यां च धन्याम् । 

तस्पुत्रोऽ्यानिषदधो यणनिधिरवदद्रोचनां रुग्मिपौतीं 
तत्रोऽ्ाह गतस्तव न्यवधि ुप्तसिना रुम्यपि श्रतवैरत् ॥ १॥ 

र्यु्न इति] रौग्मिगेयः तव॒ कटा शम्बरेण आहतः सः 
प्रयुक्तः ख तं हला रत्या सह निजपुरम् आप्तः धन्यां रुमिकन्यां च 

अहरत् । रौमिगेयः रुमिणीपुत्र. । तव श्रकघप्णस्य । कला अंशमूतः 
शम्बरेण तन्नान्नाऽसुरेण । आहतः अपहत. । ज तमात एव हत्वा समुद्र 

षिप्ो मस्स्येन निगीरणो, धीकगृहील्या शम्बरायोऽपहारीकृतस्य तस्येव मत्स 

स्योदरात् पाचकैर्लन्धः, रत्या पोषितो यावदारूढयौदनः तावततस्या विदित 

दृतान्तश्चेतय्थः। सः प्रसिद्धः प्र्ुन्न इति नाम । सल्विति वा योजना! 
खल्विरयवधारणे । तं दाम्बरम्। हत्वा निहत्य । रत्या पूर्वम् जन्मनि 

स्वस्य वह्मया । सह साकम् । निजपुरे द्वारकाम्। आप्तः प्रा्तः। 

धन्यां जुमाम्। रुम्िकन्यां रुभिण स्वमातुरस्य कन्यां दुहितरं ्मवतीम् । 

चकारः समुश्वये ! अहरत् हतवान् । अथ तदपुतरः गुणनिधिः अनिक्द्धः 

रुमिपौजं रोचनामवहत् । ततु. तस्य॒ श्रयुप्तस्य पुत्रः । गुणनिधिः 

शुणशारी । अनिरुद्ध इति नाम 1 रूग्मिपौतरीं रुग्मिण. पुतेस्य पुवीभू । 

रोचनेत्ि नाम । त्त्र उद्वहि खं गतः। तत्रोष्रादे रोचनाविवदि। त्वं 
धी्ष्णः। मतः गतवान् | रुम दुत्मैरत् ' सुसलिना न्यवभि अपि । 
य्तवैरात् चतम्य वैरात् ख्ठेन चरमद्रे पराजयमारोप्यापिकषेषत् । भुसणिना 

चरमदरेण। न्यवधि हतः। अपिशब्देन कटिद्घम्य दन्ताः पाटिता इसयुक्तम् ॥ 
? 25 
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अथ भगवतो बाणयुद्धमवतारयति-- 

वाणस्य सा वरिमुतस्य सहखराहो 

महिश्वरस्य महिता दुहिता किंरोषा । 
त्वसपीवमेनमनिरुद्रमच्एपूप 

स्यमेश्वुभुय भगम् विरहातुराभृत् ॥ २॥ 

बाणस्येति ॥ दे मगवन् बरितस्य सदक्तवाटो मेशस्य बाणस्य 

महिता दुहिता सा उषा लसौवम् अदृष्टपूर्वम् एनभनिरद्ध॒स्वमे अनुमूय 

विरहातुरा अमूत् फिर ! भगवन् रशर्यादरिसम्पन्न । अटिसुतस्य वि 

पत्रस्य] सदस्वदो सहस बाहव करा गिरिशिधरसदा्ठन्धा यस्य त्य । 

माहिशधरस्य महेशरसदायस्य बाणस्य वणाघुरस्य । दुहिता पुत्री । महिता 
पूजिता! सा सौन्दर्ादिसम्पदः प्रसिद्धा । उपेति नाम| तसौ तव 
श्ीृप्णस्य पौत्र पुत्रस्य भरयुपतस्य पुम् । अरपूरवम् उपया पूर्वम् । 

स्वगेऽनुमूय म्बे तेन सह सुरतमनुमूय ! विरहातुरा जम्रदवस्यायां विरहेण 
वियोगेन आतुरा सन्तप्तमानता। किकेति वार्तोयाम् ॥ 

अनिरुद्स्योपासङ्गम दशचयति-- 

थोभिन्यतीप शुश्रला खलु चिपरकेखा 
तस्याः सखी पिङिखती तर्णानदेषान् । 

तत्ानिरुदधषुपया विदित निशाया- 
मनि्ट योगबलतो भरतो निकेतात् ॥२॥ 

योगिनीति ॥ तम्या सखी चित्रलेखा खल अदोपान् तरणान् 

विरिखती तत उपया विदितम् अनिरुद्ध भवतत निकेतात् निशायामानेष्ट } 

तम्या उपाया] सखी वयम्या निव्रखेवा तदस्या दुम्माण्डपुतरी। 

खल्विति स्े। विरटविघुरामुपा पयन्ती सतापकारण सम्पृच्छ विदित 
म्वा सीति भाव । जरोषान् नखिन्! तरणान् युन । 
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विङिल्रती चित्रे निवेश्य तस्यै किमयं मवव्याऽनुम्तः, फिमयं वा मवत्यानुमूत इति 

तांस्तान् दर्शविता तां पच्छती सतीत्यर्थः } तत्र तेषु तर्णेषु मध्ये । विदितम् 

अयमेव मया स्वे दृष्ट इति निवेदितमिव्य्थः) मवतः श्रीकृष्णस्य । निके 

तात् गृहात्) निशायां रत्तौ। अनिष्ट सानीत्वती। मेनु कथमियं 

चिते सकरानप्य्ान् यृनो शिवित समर्थाऽमूदित्याशङ्खयामाह-- योगिनी 

अतीष कुराया इति। योगिनी भणिनविशर्वसभ्न्ना | = जतीन अतिमातम्। 

कुशका चित्रकर्मादिकलामरावीण्यराङिनी 1 जयमर्थः--चित्रटेखा स्वयोगचद्षुपा 

दूरस्थान् परोक्षानपि मिखिरांस्तसणान् पयन्ती स्ववेदण्धयेन = तांस्तांस्तत 
सकररेणेव चिते दिलिल्तीति। नद कथं शत्ुभिर्मवक्ाऽपि शरेष्टमशपयाया 
ह्वारवस्याः कुधषमनिरुदधमानीतवतीति चेतत्राह--योगवरतः इति। योग 
प्रमावेणेत्यर्थः ॥ 

कन्यन्तःपुरं गतस्यानिरद्धस्य वार्तामाह-- 

कन्यापुरे दयितया सुखमारमन्तं 

यैनं कथन यवन्धुपि शर्ववन्धी । 
1 

श्रीनारदोक्ततदुदन्वदुरन्तरोष- 

£ स्तं तस्य शोणितपुरं यदुभिरन्यरन्धाः ॥ ४॥ 

कन्यापुर् इति ॥ रशर्वबरन्धौ कन्यापुरे दयितया घुग्यम् आरमन्तं 

च एने कथश्चन ववन्धुपि वं श्रीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषैः यदुभिः तप्य 
शोणितपुरं न्यल्या- 1 दार्वन्धौ वणि। वरववन्धावियुक्त्या वाणभ्य प 

दरषत्वमनिरुद्धवन्धने शसि चोत्यते । कन्यापुरे कन्यान्तःपुरे । दयितया 

प्रियया उपया सुखं यथा भवति तथा] आरमन्तं निर्वाधं रममाणम्। 

चकारो वाग्यार्घरे । एनमनिरटम् । कथन दृष्टेण । ववन्धुपि नाग 
पाशवद्धं दुर्बति सति! ववं श्रीह्णः। श्रीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरीधिः 

श्रीनारदेनेक्ेन कथितेन तम्य अनिस्द्धस्य उदन्तेन बन्धनवृ्तान्तश्रवरेन 

दुरन्तः निरवपिः सेषो येषां सै. यदुमिः यादैः।` तम्य बाणम्य। 
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शोगित्पुर शोभितस्य पुरम्] न्यया. अरणो: ॥ 

अथ तेषां संप्रामप्रकारमाद-- 

पुरषाः वैटग्रियदृदिव्नायोऽस्य भगवान् 
समे भूतव्रातैदुवलमयद्धं निरुस्ये । 

महाप्राणो पाणो श्चटिति युयुधानेन युयुधे 
गुः प्र्ुत्नेन समपि पुरहन््रा जषयिपे ॥^५॥ 

पुैपाल इति ॥ मगवानू शरैरभ्रिवदुटिवृनाय, भूत्ातैः समं यदु 
वम् अद्ध निर्रुषे । भगवान् देशर्यादिसम्प्न, । दौरप्रयटुदिृनाधः 

्चैरप्य हिमवत प्रियदुहितु. प्रियपुत्याः पार्वस्या नाधो मता । मूत्रतः 

भूतगणैः । सम॑ सह । यदुं यादवसेन्यम् । अशं निर्भयम् । निर 

रपे ररोध। ननु किमर्थमिदं भगवता रिवेनाचरितमिति वचेतव्राह-- 
अस्य पुरीपारः इति 1 भक्तवात्सल्येन नगरपारुकतां गत ॒इद्यर्थः। क्षटिति 

महाप्राण. बाणः युयुधनिन युयुधे। ्षटिति सत्वरम् । महाप्राणः मह्य 

यर 1 वाणः बाणासुरः । युयुधानेन सात्यरिन। सद । युयुधे अयुभ्यत । 

गुदः प्रयुतेन । गुद' स्कन्द् । युयुधे इत्यतापि सम्बध्यते । वत्वं पुर 

हस्त्रा मपि जघटे लं श्रीएप्णः पुरहन्त्रा शिवेन । जघरिपे जयुद्धयथाः ॥ 

अथ भगवद्विरोधिनां पराजयमाद-- 

निरुद्वादोपासे बुुहुपि तवादे गिष्ि 
दता भूता भीताः प्रमथडर्वीराः प्रमथिताः । 

परास्वन्दत् स्कन्दः इखुमशरवागथ सिवः 
सं इुम्भाण्डो मण्डं नयमिव बलेनाद्य मिभिदे ॥ ६॥ 

निरृद्वाेषाद इति।॥ गिरिर निर्द्धारोपासे तव॒ अस्रेण मुमुहुपि 
भूता. भीताः द्रुता । गिरि पूर्जटो ] निर्दधाशेषसे निरुदधानि पयसैि 
वास्तनि अशेषाणि निलिन्यश्यणि यस्य तक्षि्} तव धीर्प्णस्य। 
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अेण मोहनासेण } ससहुमि मोहसुपगते सति! मृताः मूतगणाः। 

भीताः मयाक्रान्ताः। द्रुताः पलायिताः । प्रमथकुखवीराः प्रमधिनाः | ममथकुल्वीराः 

पार्यदकुर्वीराः । प्रमथिताः पीडिताः । स्कन्दः कुपुमशरवणैः परास्कन्दत् 

च] स्वन्दः गुहः 1 कुुमशस्णैः ङघुमदारस्य प्रयस्य वणैः दारैः । 

परास्कन्दत् प्रतिनिवृत्तः] सचिवः सः कुम्माण्डः नेवं माण्डमिव आश्य 

वलेन विभिदे! सचिवः बाणस्य मन्त} सः प्रसिद्धः। कुम्माण्ड इति 

नाम । नवे नूतनम्! भाण्डं जखेनं पूर्णं मृद्राजनमिवयर्थः । आश्य श्प 

वठेनं बठ्मद्रेम । विभिदे मित्नोऽभूत्॥ † 

एवं वाणपक्षीयाणां पराजयं वर्ण॑पिवा बाणस्य रिवज्वरप्यापि तमाह-- 

चापानां पश्वक्षत्या प्रसमधुपगते छिन्नचापेऽथ वाणे 

व्यथे याते समेतो ज्वरपतिरशमैरज्वरि त्वज्ज्यरेण । 
ज्ञानी स्तुत्याऽ्थ दत्वा तव चरितजुषां विज्वरं स ज्वरोऽगाद् 

प्रायोऽन्वर्तानवन्तोऽपि च ्हुतमषा रैद्रवेश हि रद्रा; ॥ ७ ॥ 

चापानामिति।) अथ वाणे चापानां पञ्चश्प्या प्रसभमुपगते छिन 

नापे व्यं याते ज्वरपतिः लञ्न्वरेण समेतः अरतैः अग्रि] अथ 
गिरिदिदिषु पराजितेषु । वाणे बाणासुर । चापानां धनुपाम्। पञ्चशत्या 

तस्य सहस्ग्ाहुतवादरिति मावः। म्रसमं वलयत्करेण । उपगते मगवता सट 

योदधुमागते । छिन्नच छिन्नाः भगवता छृतताश्चापा यस्य तस्मिन् । व्यये 

पिरधे। याति प्रतिनिवृत्ते च सति! ज्वरपतिः मदेश्वरे ज्र्ः। त्वज्जवरेण 

तव शीकृप्णस्य भ्वरेण ¡ समेतः युद्धथन् । अदानैः सत्वरम् 1 भन्वरि 
सन्तप्तोऽमूत्। अथ ज्ञानी सः अवरः स्तुत्वा तव॒ चरितजुषां विज्वरं 

दत्वा अगात्। अथ अनन्तरम् । ज्ञानी तचन्नानसम्पत्तः। स्तुत्वा 

स्सोतैः श्रीकृष्णं भरस्य । तव ॒शीकृष्यस्य । चस्तिजुपं चरितानि रीरा 
वतारवेटितानि जुषन्ते सेवन्त इति तथोक्तास्तेणाम् । विज्वरं उवरामादम् 1 
अगात् गतः। ननु जानी मद्र ज्वरः कथं जनानां पीडनं कुर्यात् 

१ 
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इयत दमाह--दि भायः रौद्राः अन्तः जानवन्तः परि च वहुतमसा रैव्रचेशः 

इति। दि यम्मात्। प्रायः बाहुल्येन  रैद्राः स्द्रसम्बन्धिनः। अन्तः 

हदि । चानवन्तः शानिनः। अपिचेति विरोधे बहुतमसा तमोगुणाधि 

यथेन। रैर शूकर्मोणः। तथाच स्वामागरिकं तस्य परिषीडनं दुरवर 

प्रिति भावः॥ 

इदार्ना बाणस्य पराजयमाद-- 

याणं नानायुषोग्रं पुनरमिपतितं द्दोषाद्धितन्वन् 
निदलरेपदोपं सपदि बुुधुपा शद्रेणोपमीतः। 

तद्राया शरिषटबाहुद्धितयमुभयतो नियं ठस्य तं 

युक्तया तदत्तमानो निजयपुरमगमः सानिरृद्धः सदोषः ॥ ८ ॥ 

बाणमिति] लं दपदोधात् पुनः अभिपतिते नानाुपों॑ बाणं 
सपदि निर्मनाश्ेषदोपं वितन्वन् बुवुधुषा शङ्करेण उपगीतः तद्वाचा उमयतः 

रिथ्वाहुदधितयं निमयं तस्यं तं॑सुक्वा तदतमानः सानिहन्द्ः सदोषः 
निजपुरमगमः। लवं श्रीहप्ण. 1 दु्ंदोपात् मम नकौपि समान इति 

चिरदिप्तदूपात् दोषात् । पुनः अनन्तरम्। अमिपतितं योदूघुमापतितम् । 
नानायुपोग्रं नानाप्रकररायुस्तेु तेषु करेषु पूतसगरं॑ भयङ्करम् । वाणं 

याणाबुर्म्। सपदि श्चटिति। निर्वनादोषदोपं निूलाः छिन्नाः अरपाः 

स्वै दोषोः भुजा यस्व तम् । वितन्वन् कुर्न 1 केवरमेकप्माद्पैदोपा 
दापतितमपिं छिन्नणर्थोदिनिलिख्दोपसश्चयं वितन्वन्निति च गम्यते । वुवुधुषा 

आसान विप्णुमप्येकमधिजम्छुपा | शङ्करेण शिवेन ] उपगीतः स्तुतः । 

तद्वाचा तम्य श्रीश्ङ्करस्य वाचा। उभयतः उभयेोर्वामदक्षिणवो- पारधं 

योस्य, । शिष्टवाहुद्धितयं चिष्टमवचिष्ट बाहुद्ितये बाहुं य्य तथोक्तम् | 

द्योः पार्ये द्वौ कराविव्यरथः] निर्भयं मयरदितम् । तसनिवं तस्य 

श्रीशङ्करस्य प्रियं भक्तम्! तं बाणम्। मुक्ता विषुच्य। तदृततमानः 

तेन बणिन दत्तो मानः पायिर्हो यम्पै स. 1 सानिरुदध- अनिरुद्ेन सदटितः। 
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सहोष उपया च सहित । निजपुर द्वारकाम्। अगम प्राप्त ॥ 

एव बाणयुद्धचरितमपतंह्यानन्तरं श्रीकृष्णावतारस्य सर्वो्कप युक्तया 

प्रतिपादयति-- 

युहुस्तारच्छक्र वरुणमजयो नन्ददर्णे 
यम् बालानीतौ दवददनपानेऽनिरसखम् । 

विधि वत्सस्तेये भिर्थिमिह बाणस्य समरे 
पिभो गिश्वोत्कपीं तदयमवतारो जयतिते ॥ ९ ॥ 

यहुरिति॥ हे विमो विशरोत्कपीं जयते अवतार जयति। 

विमो कर्ुमकर्ुमन्यथा कदु समर्थं । तत् तस्मात् । विधोप्करपीं विश्रभ्य 

सककेभ्यो देत्ेभ्य उक्कर्योऽस्यास्तीति तथामूत । अय ते अवतार ॒श्री्ृप्णा 

वतर 1 जयति सर्वो्कयेण वर्तते । तथदार्थमाह--दकर तावत् सुहु 

नन्दुहरणे वरण बालानीतो यभ दवदहनपाने अनिरसल वप्सप्तेये विधिम् 

इह बाणम् समरे गिरिम् अजय इति । राक्र देयम् । तावदिति 

चरथो विरेषे वर्वते। तमाह-सुहुरिति। न केवल वरुणादिवदेकवारम् , 

किन्तु मखलमद्गपारिजातहरणादिप्विति बहुश । नन्दहरणे नन्दस्य हरणे । 

हण प्रचेतसम् ! बालनीतौ वारस्य गुरुपुत्रस्य आनीतौ नयने । यम 

छृतान्तम् ! अनिरप्तखम् जभ्नि् । दवदहनपाने दवदहनस्य वनाम्रे पनि 

'अवितुमाशु पपाथ महानरम् ' इति पूुक्ते । वप्सस्तेये गोवत्सापहरणे । 

विधि व्रह्मणम्। इह अस्िन्ननुषदसुक्ते। वाणस्य वणासुरम्य। समरे 

युद्धे । गिरिश शिवम् । उक्तानां सर्वेषा सपुचयार्थमत्र चकरोऽपि योज 

नीय | अजय जित्तवानति ॥ 

अथ नृगमोक्षमाहद-- 

दविजस्मा रतलामरपुधैर 
मृगनरृषप व्रिदिपायमापयन् । 
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निजजने द्विजमक्तिमनु्मा- 
युपदिशन् पवनेशवर पादि माम् ॥ १०] 

द्विजस्पेति ॥- हे पवनेश्वर द्विजस्पा हकखसवयुरं गेगनृपं 
धविदिवाख्यमापयन् निजजने अनुत्तमां द्विजमक्तिमुपदिदान् वं मां षि। 

पवनेश्वर॒गुत्वादुपुरनाथ । द्िजरुपा दच्तपहरणजनितेन जे्नणकरोपेन। 

कृकलासवपुधैरे ककरासरूपथारिणम्। ठृगनपं॒नृगाल्यं॑नृपं राजानम् । 
त्रिदिवाख्यं स्वर्गम् । आपयन् प्रापयन् । निजजने स्वस्य पुतपौलादिषु । 
अनुच्मां न विधते उत्तमो यस्यास्ताम्! द्विजमरकिं ब्रा्षणभक्तिम् । उप 

दिशम्, यस्य बरऋह्मणयवापहरणेन इकलसतं, तदानगाहास्येते स्वर्ममािं 

च नृगणुखेन मिवेदनपुरस्सरमिति मावः। स्वं शीर्णः] मामनन्यदारणम्। 
पाहि लायस्व ॥ 

इति उपापरिणयवणंने वागासुरयुदधवर्णनं नगस्य शपमोक्चवणनं 1 

दधदीतितमदराकम् 
~~~ 

त्यशीतितभदशकम् । 

अथ वौण्डूकवधं वर्णयितुमुफक्रमते-- 

रमेऽथ गोङ्कलमगते प्रमदा्रसक्ते 
दतारुपेतयथुनादमने मदान्ये ! 

स्वैरं समाएमति सेवकवादमूदे 
दूत न्ययुद्क्त तय॒पीण्डूकयाुदेवः ॥ १॥ 

राम इति) अय रमे गोङर्गते हतानुपेतयशुमादेमनै प्रमदा 
भसः मदान्धे स्वैर समारमति सेवकवाद्मृदः ीण्टूववातुदेवः तव दू 
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न्ययुद्क्त । अथ अनन्तरम् । रामे बरमद्रे} गोङुर्गते गोरु मोपवाट 

गते प्रातति। हतानुपेतयञुनादमने हतामप्यनुपेताम् जनागत्ता यमुना दमय 

तीनि तथोक्ते! प्रमदाप्रसक्ते परमदाघ्च मोपीपु भरसक्ते आसक्ते । मदान्धे 

मदेन वारुणीमदिरापानजनितेनान्े मत्ते । स्वैर यथेच्छम् । समारमति 

मोपोभि सह क्रीडति सति। सेवकवादमूढ ल्मेव नारायणो हरिषु 

देव इति सेवकोक्तिमिर्मूढ भगवान् नारायणोऽ्मेवेत्यास्मान मन्यमान । 

हरेरि्गानि यविच्छक्य दधन इष्र्थ । पौण्ड्कवासुदेव इति तस्य राज्ञो 

नाम| तव श्री्ष्णस्य। दूत सन्देशदरम् । न्ययुड्क्त॒ प्राहिणोत् ॥ 

पोषकस्य सन्देशमाट-- 

नारायणोऽहमवतीणे इहास्मि भूमौ 
धत्ते किर स्यमपि मापकरक्षणानि । 

उत्सृज्य तानि श्षरण व्रन मामिति लां 

दूतो जगाद सकरैरसितः सभायाम् ॥ २॥ 

नारायण इति ॥ दूत इति ला जगद् । दूत पौण्ड्कस्य सन्देश 

हर । इति अनेन प्रकरिण। घवा श्रीृप्णम्। जगाद उक्तवान् । 

इतिशब्दस्य देवति -जह नारायण , इ भूमौ अवतीर्ण अस्मि, 

त्वमपि मामकरक्षणानि यत्ते क्रि, तानि उष्ठ्ज्य मा दारण चन 

इति । अहम् अहमेव । नारायण विध्णु । अस्मीचयत्लापि 

सम्बध्यते! किच्च, इट मूमौ अल सुवि। अयती्णं जात । अथवा, 

अहमेव दृह मूमाववतीणं नारायणोऽस्मीयन्यय । न स्वमिति भाव । 

ननु तत॒ किमित जाह--धस्स इत्यादि । ल श्रीकृष्ण ! अपिवच समु 

वये मामकरक्षणानि मामकानि मप्न्बन्धीनि रक्षणानि श्रीवस्सकोस्तुमा 

दीनि। घले बहस्ि। कठति वार्तायाम्! तानि मामकरक्ष्णानि। 

उलछ्य स्यक्ला] मा मूपमादवतीर्णं नारायणम् | शरण वरन शरण गच्छ | 
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कशवर्दते । जवेयात् अवगन्तु शक्ते भवेत्) यतो द्विषतपि भगवन्त 

दौ"ठको मगवदैयवुद्धया सायुज्य गतोऽमूद्रिति॥ 

भगवता श्रीरृप्णेन निङ्त काशिसनम्य विय च कुप्तिम्य 

तयुबम्य सुदकषिणम्य वृत्तन्तमाट 

काशीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः 

श्प प्रषूञ्य मयते परिदिताभिचार.। 

कृत्यानल कप्रपि बाणरणातिभीतं 

भूति" कथश्चन वृतः सममभ्यथुन्चत् ॥ ६ ॥ 

काशीशवरस्येति॥ जथ सुदक्षिणाल्य कीशरम्य तनय श प्रपूज्य 

भवते बिदितामिचार बाणरणातिभीपे कथञ्चन वृते भूः सम कमपि कृत्या 

नरम् अमपयुश्त् | जथ अनन्तरम् । सुदकषिणास्य सुदक्िणनामा। काशी 

शरस्य कादिरानम्य | तनय पुल । श्यै शिवम् । प्रपूज्य भरकयेण 

पूजयित्वा । भर्ते ्ीएृप्णाय 1 विटिताभिचार् प्रिहिति ठ्न आभिचार 

आमिचारक्मं॑येनस । बाणरणातिमीत वाणम्य ब णासुरभ्य रे युद्धे अति 

दयेन भीति । अत एव कथशचन कृदेण पतै परिवारय ्थितै । सम सट । 

कमपि अतिदेनोमरूपमियर्थं । कृत्यानरम् आभिचार टण्डायित मूर्तिमन्त 

मभिम्। अभ्यसुश्रत् विससर्वं ॥ 

भगवत इस्यानिर्वापणमाट-- 

ताटग्रमाणचरणामखिरु दहन्तीं 

कृस्या विलोक्य चकिते" कथितोपि पौरः। 
धृतोत्सवे किमपि नो चक्ति पिमो 

पार्शवस्थभाश्च पिमसर्जिथ काठचक्रम् 1७॥ 

तालग्रमाणिति।। दे परिभाव ताटग्रमाणचरणामच्विर दहन्ती इया 

विरोयय चकन दीरि कथित अपि घतोस्सयै पिमपि नो चरित । रटे पिमो 



दशकम्-८३] वलभद्भतापवर्णनम् । ६०५ 

शक्तिसम्पत्त । सम्बोधनपदं चटनामावि हेतुमदद्ैनपरम्। स्वं श्री्णः । 

तालममाणचरणाम् आायामपरिमाहाम्बां तारभमाणौ तासबृममाणो चरणौ पादौ 

यस्यास्ताम् । असिं समस्तं वस्तु 1 विलोक्य दृष्ट । चकिनैः मीतैः। पौरैः 

पुरवासिभिः कथितः तारि लादीसयभ्ययितः। अपरिविरोधे । किमपि किंचि 

द्पि। न चर्तिः। जसीरिति शोषः। ननु किं पनः पौरांखातुं भगवत्ता करत 

तिव्याकाङ्क्षायामाद--आश्यु पारस्य कार्चक्रं विसस्जिथ ईइति। ज्यु 

क्षटिति । पाय पार्वति । कालचक्रं सुदशेनम् । विसस्जिथ विखवानसि ॥ 

चकरेणाभिद्रुतायाः इत्यायः इत्यमाह-- 

अभ्यापतत्यमितधामि मवन्मदासे 

हा हेति दिद्रुतव्रती खड योरत्या । 

शेषात् सुदधिणमदश्षिणचेटिते तं 

ुषठोष चक्रमपि काशिषु मधाङीत् ॥ ८ ॥ 

अम्यापततीति ॥ अमितधान्नि भवन्महासरे अभ्यापतति हा दा इति 

दतती बोर्या ख रोषात् घुदिणं पुटोष । जमितथान्नि सूर्यकोटि 

प्रतिमे । मवन्महालञे भवतः श्रीडन्णस्य महास सुदशने । अमभ्यापतति अमि 

सुखमापतति सति। ह्याह इति दय देस्यक्रन्दन्ती } विद्रुतवती पलायिता । 

घोरहृत्या धोरा भीषणा छृत्या । रोषात् कोपात् पुष्टो ददाह। सुदक्षिण 

छोषणे देतुमाह--अदक्षिणवेषटितमिति ) अदक्षिणम् अनुचितं चेष्टितं करम यस्य 

तम्] अये मावः _ -आभिचारस्यव्रहण्ये सप़र्तया शद्करेणानुगरीतत्वा्तदनादरेण 

अ्षण्ये भगवति श्रीकृष्णे प्रयोगाददकषिणचेष्ितत्वमिति। च्रं कारिपुरीमपि अघा 

इू्ीत्। चकं सुददोनम् । कारिपुरी कादिनगरीम् । अधाड्क्षीत् ददाह ॥ 

अथ विषिदवधमाह--- 

स्र खट बिवरिदो रोधति कृतोपकृतिः पुरा 

तव तु करुया मृत्यु प्राप्तं तदा खलतां गतः । 
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कौर्व्ते | अवियात् अवगन्तु शक्तो भवेत्} यतो द्विपनपिं भगवन्त 

दण्डको मगवेदैक्यवुद्धया सायुज्य गतोऽमूदरिति॥ 

भगवता श्रीरृष्णेन निष्ट्त का्िराजम्य शिरो दृषा इुपितम्य 

ततपुतरन्य घुदक्षिणम्य पृान्तमाट्- 

कावीश्चस्स्य तनयोऽध सुदक्षिणारयः 

श्प प्रपूज्य भयते पिहिताभिचार,1 

कृ्यानठ कश्पि बाणरणातिभीते 

ते कथचन ते, सममम्यशुचत् ॥ ६ ॥ 

कालीशवरस्येति। अथ वुदक्षिणास्य कादीश्चरम्य तनय रा भ्पूज्य 

मवते विदिताभिचार बाणरणातिमीत कथश्चन वृतै मूमै सम कमपि कृत्या 

नरम् जभ्यमुच्वत्। अथ अनन्तरम् । सुदक्षिणाख्य सुदक्षिणनामा। काशी 

श्वरस्य कारिराजध्य । तनय पूत । श्प दिवम् | भ्रपूञ्य॒प्रकपेण 

पूजमित्वा। मगति श्रीरष्णाय 1 विदितामिचार विहित हन आभिचार 

आमिचारकर्म येन स । बाणर्णातिभीति बाणस्य ब णासुरस्य रणे युद्धे अति 

शयेन भीति । अत एव कथचन देण करतौ परिवार्य स्थितै । सम सह । 
कमपि अतिशमरेनोम्रच्पमिदय्भे । कृत्यानरम् आमिचारदुण्डायित मूर्तिमन्त 
ममनिम्। अभ्यमुश्तत् विससर्नं ॥ 

भगवत द्यानिर्वापणमाट-- 

तालप्रमाणचरणापसिर दृरन्तीं 
कृत्या विखोक्य चकितः कथितोपि पौरै 

धृतोत्छवे किमपि नो चलितो पिमो त्व 
पा्थस्थमा् पिमसलिथ काचक्रम् ॥७॥ 

ताठप्रमाणिति ॥ रे विभा च ताल्प्रमाणचरणामखिल दटतीं या 

विलोक्य चकित द्रि कथित अपि दतोत्सये विमपिनो चरि } दहे पिमो 
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शक्तिसम्पन्न । सम्बोधनमिदं चरनामावि हेतप्रर्शनपरम्। लवं श्रीकृप्णः। 

ताखममाणचरणाम् आयामपरिणाहाम्यां तारममाणौ तारवृर्षषमाणो चरणौ पादौ 

यस्यास्ताम् । अलिकं समस्तं चस्तु । विरोक्य दृष्टा | चकितः मीतः। पौरै 

पुरवासिभिः] कथितः वाहि लाहीव्यभ्यथितः। अविरविरोधे] किमपि किंथि , 

दपि। ने चरितः ¦ जसीरिति शेषः। ननु फिं एनः पौरांखातुं भगवता कृत 

पिद्याकाड्ष्षायामाह--आ्य परसय कारचक्तं विससजिथ इति! आशु 

क्षटिति} पाशस्य पावत । काचक सुदनम् ! विससनिथ विसष्टवानसि ॥ 

चकरेणाभिद्रतायाः इत्यायः इत्यमाह--- 

अभ्यापतत्यमितधाश्नि भवन्महाखे 

हा हेति दिदृतवती खट घोरृत्या । 

रषत् सुदश्षिणमदक्षिणचेषटिं ते 

ु्ोष चक्रमपि कारिपुरीमधाद्धीत् 
॥ ८॥ 

अम्यापततीति ॥ अमितधान्नि मवन्महासे जभ्यापतति हा हा इति 

विद्रतवती षोरषप्या सं रोषात् सुदि पृषटोप । अमितयान्नि सूर्यकोटि 

प्रतिमे । भवन्महाल्ञे भवतः श्रीङ््णस्य महास सुद्यने । अभ्यापत्तति जमि 

सुखमापतति सति हाहा इति हा हेवयकरन्दन्ती ! 
दिहुतवती पटाधिता । 

परकृत्या घोरा भीषणा इया । रोषात् कोपात् । पुष्प ददाह। सुदक्षिण 

छयोषणे हेतुमाह---अदक्षिणचेष्टितमिति। 
अदक्षिणम् अनुचितं चेष्टितं कत 

तम्} अयं भावः ---आमिचारस्यार्ण्ये सफरुतया चाङकरेणानुगृहीतत्वाचदनादरेण 

ब्णये मगवति शरीषणप्रयोगाददक्षिणचेष्ितलमिति। करं कारिषरीमपि जषा 

डूकीत्] चत्र युदौनम्। कारिषूरी कालिनगरीम् । अथादूकीत् क 

अथ विषिदवधमाद-- 

स खलु विबिदो र्ोधाते कतोप़तिः षरा 
तव तु करया मृष्य ब्राप्तुं तदा खरता गतः । 
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नरकमचिो देशे जन्. नमरान्तिके 

शिति हलिना युभ्यनद्धा पपात तलाः ॥ ९॥ 

सइति।॥ पुश रक्षोषाते इतोपि स॒ विविद खड तव कल्या 

तमु प्राप्तु तदा खलता गत नरकसचिव देश्ेदा खन् नगरान्िके 

हरिना युध्यन् शिति जद्धा तलाहत पपात } पु श्रीरामावतार । रषोधाते 

रावणवये। इ्रनोप्ृति कृता उपरति उपकारो येन स । स प्रसिद्ध । 
विविद तनामा बानस्धर् । तव श््प्णप्य। कल्या अदोन। शु 

मरणम् । भगवता हताना मोक्षमातते सम्भवादिति भाव । तदा श्ीप्णावतार् 

कले । खरता दुताम्। गन श्रा 1 अन्यथा भगवदरोन भरयुप्त्य 

दुम इत्ययगन्तव्यम्] नरकसनिव नरकस्य नरकातुरस्य सचिव सला । 

देशश देयाना दे पीडाम्! खनन् कुर्वन् ¡ नगरान्तिके नगरस्य आनर्त 
स्यान्तिक रैवतके । हडिना श्रीचरभद्ेण ¡ क्षति दीम् । अद्धा सम्यक् । 
री्येद्यर्भं । तराटत तलेन पाणितलेन आहत अभिहत । पपात अपतत् 

गृतोऽमृद्वित्य्थ॑ ॥ 

अथ जाम्बपतीसुतम्य साम्ब्य दुर्योधनमुतापहरणमाट-- 

माम्य कौरव्यपुतरीहरणनियमिते सान्तरनाथी कुरूणा 
यततस्तदाक्यरोपोदृष्तररिनिगरो मोचयामाम गम । 

ते घारया पाण्डवेधैरिति यदुपृतना नापुचस्त्व तदानी 
त स्या दुयोधकीर पपनपुरपते तापशान्त्यै निपेवे । १० ॥ 

माम्पमिति।॥ रम वुरूणा सन्तनार्थ यान त॒द्वाक्यरापोवृषतकरि 

नगर कौर्युपरीहरणनियमित साम्ब माचयामासि। राम बलमद्र । ङखूणा 

कौरवाणाम्। सान्तनार्थी सात्वनममिरयन् । यात हसि गत ¡ तद्वार्य 

रोपालतररिनियर तद्वार्यननितेन रोषेण उदन कर्निगर येन म । उच्न् 
सान्तययम्तेयामधिदेषण जातामर्षा राद्गरमरेण दम्तिनयुद्रिदा्यं गङ्काया कर्मनि 
प्ययं । दौर्व्यषुरीदरणनियमित वी रव्यम्य सुयोधनम्य पृत्या लक्षणाया ह्रगेन 
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जातकोषै" कुरुमिर्नियमितं कथञ्चित् बद्धम् । सामं तन्नामानं जाम्बवस्याः सुत्तम् । 

मोचयामास } रक्षणया समं विभोचितवानित्यर्थः। ननु भगवता कुतो न 

यादुवसतैन्यं परषि्पिति चेततताह- ते पाण्डवेयैः घासयाः इति तदानीं लं यदु 

परतनां म मुच. इति। ते कौरवाः। पाण्डवेयैः पा्डपतरैः। घाप्याः पात 

यितुं योग्या. । इति एवं विचिन्त्य । तदानीं तसिन्नवस्रे । लं श्रीक्ृप्णः। 

यटुष्तनां यादवसेनाम् । न मुच. न प्रादिणो- । अथ प्ा्थयते--दे एवन 

पुरपते हं दुर्ोधरीरं तं लवं तापञान्सै निषेवे इति। पवनपुरपते गुरुवायुपुर 

नाथ । अहम् अनन्यशरणः अहम्} दुर्बोधरीरं दुर्वोधा अन्ैर्तुभदाक्या 

ठीदाः कीडा यस्य तम्! स्वा शरीृप्णम्! तापदन्तयै ताप्त्रयोन्मूटनाय ! 

निषेवे | शरणं प्रपन्नोऽस्मीप्य्थः ॥ 

इति षौण्ड्कवधवर्णनं कारिपुरीदाहवणेने यलभद्रप्रतःपवणेने च 

अ्यशीतितमदशाकम् ॥ 

चतुरशी तितमदश्नकम् । 

अथं भगवत समन्तपश्चकगमनमाह् -- 

कयचिदथ तपनोपरागकाले 
पुरि निदधत् कृतवमेका पचन् । 

यदुङ्करमदिाघ्रतस्सुतीर्थ 
म्ुपगतोऽसि ममन्तपच्चकाख्यम् ॥ १॥ 

क्वयिदिति॥। अथ त्वं क्वचित् तपनोषरागकले परि कृतवर्म॑कामसूनू 
निदधत् यदुकुरमहिखादृतः समन्तपश्चकार्ये युती समुपगत. अति । अध 

अनन्तरम्। व्व श्रीरप्ण.! क्वचित् ऊुतचित्। तपनोपरागकाले सूर्यग्रहण 
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नर्कसचिो देरष्धेशं सजन. नगरान्तिके 

स्लटिति हिना युध्यन्नद्धा पपात तलाहतः ॥ ९॥ 

सइति ॥ पु रक्षोधाति कृतोपकृतिः सः विविदः खघ तव करया 

सुश्रु प्राप्तुं तदा खटतां गतः नरकसचिवः देशे खजन् नगराम्तिके 
हरिन युध्यन क्षटिति अद्धा तहतः पपात । पुरा श्रीरामावतारे । रक्षोषते 
रावणवये। कलोपङृतिः छता उप्तिः उपकारो येन सः। सः मरिद्धः 1 

विविदः तन्नामा यानरेधरः। तव श्री्प्णप्य । कल्या अंरोन । बरं 
मरणम् ¦ भगवता तानां मोकषपरा्तेः सम्भवादिति भावः । तदा श्रीकृप्णावतार् 

कले ! खलता दुष्टताम् । गनः प्राततः । अन्यथा मगवदंदोन मृस्तस्य 

दुरम दयत्रगन्तन्यम्। नरकसचिवः नरकस्य नरकषुरस्य सचिवः सखा । 

देदञ्का दधानां छेदं पीडाम्) खजन्. कर्मन् । नगरान्तिके नगरस्य आनतं 
स्यान्तिके रैवतके । हिना शीबरमदरेण । क्षटिति यीघ्रम् । अद्धा सम्यक् । 
रीख्येष्यध । तलत, तलेन पाणितटेन आहतः अमिदतः । पपात अपतत् 

मृतोऽमूदित्यथै ॥ 

अथ जाम्बवतीुतस्य साम्बम्य दुर्योधनयुतापहरणमाह-- 

साम्बं कौरव्यपुत्रीहस्णनियमितं सान्तनार्थी कुरूणां 

यातस्तद्वाक्यरोपोदृष्रतकरिनगये मोचयामान गमः। 
ते षात्याः पाण्डवेवैरिति यदुएतनां नाएचस्तवं तदानीं ~ 

ते स्वां दरयोधरीकं पवनपुरपते तापशान्त्यै निपेषे ॥ १० ॥ 

सम्बरभिति1 रामः कुरूणा सान्त्वनार्थी यानः तद्वाक्यरोपोदुषतकरि 
नगरः कौरव्यपु्रीहरणनियमितं साम्बं मोचयामास ] ` रामः वरमदर. । कुख्णां 

कौरवाणाम्। सान्तनार्थी सान्लनममिटन् । यात- हम्तिनं गत. । तद्वाक्य 

रोपोदुतकरिनगरः तद्राक्यजनितेन रोषेण उद्धृतं करिनिगरं येन सः । कुर्न 
सान्त्स्तेपामधिक्षेपेण जातामर्पो राङ्खग्रेण हस्तिनसुद्रिदार्य गङ्गायां कर्थननि 
तयः] कौर््पुतीहरणनियमितं कौरव्यस्य सुयोधनस्य पुव्याः रक्षणाया,. हरणेन 
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जाततकोपै कुरमिर्नियमितं कथच्ित् बद्धम् । साम्बं तन्नामानं जाम्बवत्या. सुतम् । 

मोचयामास । लक्षणया समं विमोचितवानिव्यर्थः । ननु भगवता कुतो न 

याद्वसैन्यं प्रेषितमिति चेत्त्राह--ते पाण्डवेयैः ष्या. इति तदानी लं यु 

परतनं न अमुच इति! ते कौरवाः। पाण्डवेय पषण्डुपुतै ! पात्या. धात 
यितु योग्याः । इति एवं विचिन्त्य । तदानी तसमिन्नवक्षरे । चं शीक्प्णः। 

यटुएतनां यादवसेनाम् । न अमुच. न प्राहिणो । अथ प्रार्थयते--हे पवन 
पुरपते अहं दुर्वोधरीरं तं त्वा तापञचन्तै निषेवे इति। पवनपुरपते गुरुवायुपुर 

नाथ | अहम् अनन्यशरण अहम्। दुर्बोधरीरं दुर्वोधा अन्यै्ञतुमराक्या 

रीरा फीडा यस्य तम्। लां शरीकृष्णम्। तापशन्त्ै तापत्रयोन्मूनाय । 

निषेवे ! शरणं प्रपन्नोऽस्मीस्य्थ ॥ 

इति दरण्डूकवधवर्नं काशिपुरीदादवणेने बलभद्रपरतापवणेनं च 

अ्यशीतितमदश्कम् ॥ 

चतुरशीतितमदश्कम् । 

अथ भगवत स्बन्तपञ्चकरगमनमाह् - 

कवचिदथ तपनोपरागकि 

पुरि निदधन् कृतवमेका मन् । 
यदुकुरमिलावृतस्सुतीर्थ 

सथ्ुपगतोऽमि समन्तपश्वकास्यम् ॥ १॥ 

क्वचिदिति] अथ तवं क्रचित् तपनोपरायकते पुरि कृतवर्मकामसुन् 

निदधत् यदुकुरमदिलादृत. समन्तपश्चकास्यं युती समुपमत. जति । अध् 
अनन्तरम्। चं श्रीढप्ण । कचिद् इवचिद। तपनोपराग सलि सूरयमहण 
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कलि] पुरि द्वारव्यामु । इतवर्गकामसूय् छृतवर्माणमनिष्दच । निद 

निभ्ुक्तवान्। पुरी रक्षि नियुज्येलय्भः। यदुकुटमदिरा्रतः यदुकुरमदिरामिः 

यादवकुरलीभिः दतः जव्रतः। समन्तपशचकाषयं समन्तप्चकमिरयाघ्यो चामर 

यस्य तत्] सुती परपदोधनाय् शोभनं तीर्थम्। सुपगतः प्रा्तः॥ 

मगवतः षाण्डवादिमिः सम्मेलनादिकमाद-- 

हुतरजनताहिताय तत्र 
„ समपि पुनन् विनिमञ्य तीथतोयम्। 

द्विजगणपरिभुक्तवित्तराश्षिः 
समभिरयाः इस्पाण्डयादिग्वः ॥ २॥ 

प्रहुतरेति।। वमपि तत्र बहुतरजनता्िताय बिनिमज्य तीर्थतोयं पुनन्, 
द्विनगणपरिसुक्तवित्तरादि. कुस्पाण्डवादिभरिैः सममिल्धाः ! चं ध्ीप्णः। 
तत्र समन्तपश्चके बहुतरजनतादिताय बहुतरायाः असेस्येयायाः जनतायाप्तीर्थ 

सानार्थेमागतस्य जनसमूहस्य दिताय उपकाराय} विनिमज्य निमजनं दुर्बन्। 

दीर्ैतोयं वीर्थोदकम्। पुनन् पावयन्। तीरथतोयस्य स्वतः पापदोधकस्वैऽपि 
स्वकेन निमजनेन सामान्यतीयपिक्षया समन्तपश्चकस्यत्यप पापदयोधकलमुला 

दयन्निस्यथै. । द्विजगणपरिमुक्तविपरारि. द्विजगणेभ्यः ब्रसणसदविभ्यः परिमुक्त 

दत्ता वित्तराशथः धनसश्चया येन सः। दुस्पाण्टवादिमितैः कुरुपाण्डवा दिभिः 

कौरवयुषिष्ठिमृतिमि. मितः सुद्धिः। सममिरथाः सम्मिरितोऽभूः ॥ 

शरीकृष्णवधूनां द्वीपाश्च सम्मेरनमाई-- 

तव॒ खलु दपिताञनैः समेता 
दरपदसुता त्यि गभक्तिमारा 1 

तदुदितमवदाहतिप्रकरि 
रतिषुणुदे सममन्यमामिनीभिः ॥ ३॥ 

तवेति 1 खयि गाढभक्तिमारा दरूपदघुता स तव दपिताजनैः समेताः 
सदुदितमवदाहतिप्रकारैः अन्यमामिनीमिः समम् जतिमुसदे। लबि शर्षये। 
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गादमक्तिभारा गादः दृढः भक्तिमारः, मक्तयतिरशयो यम्याः सा । दुपदुता 

द्रौपदी । ससििति स्वथं । तव श्रीकृष्णस्य । दयिताजतैः प्रेयसीभिः रुमि 
ण्यादिभिः। समेता सम्मिरिता । सतदुद्ितमबदाहतिपरकरैः तदुदितेः ताभिः 
रुमिण्यादिभिः उदितः उक्तेः मवतः श्रीङृप्णस्य कर्ुराहतिभरकरि; हरणमकरैः । 
आहरणप्रकारं श्रुतेस्य्थः । अन्यमामिनीमिः सुमद्रादिमिः । समं सह । अति 

अव्यर्थम्। मुमुदे सुदिताऽमत्॥। 

अथ भगवतो गोपगोपीसङ्गमं दशेयति-- 

तदनु च भगवन् निरीक्ष्य गोपा- 
नतिकुतुकादुपगस्य मानयित्वा । 

चिरतरत्िरहातुराङ्गरेखाः 
पशुपवधूः सरसं त्मन्वयासीः ॥९॥ 

तदन्यितिं || हे भगवन् तदनु च स्वे गोपान् निरीक्ष्य अतिकुुकात् 

उपगम्य मानयिता चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पडुपवधूः सरसम् भन्वयासीः । भग 

चन् रेश्वयादिसम्पन्न । तदनु च तदनन्तरं तु। गोपान् नन्दादीन् । निरीक्ष्य 

दृष्ट । आतिङरतुकात् अतिमातकोतुकेन । उपगम्य गोपानां समीपं प्राप्य | 

मानयित्वा नन्दादीन् यथोचितं सम्पूज्य । चिरतरविरहतुराद्गरेलाः चिरतरेण 

अतिदीर्घेण रिरहेण भुरा शिता अद्रेखा कशा ससीरयि्यासां ताः । 

पशुपवधूः गोपीः । रसेन सह वर्त इति सरसं यथा मवति तथा। अन्वयासीः 
अनुगतोऽभ; ॥ 

भगवतो गोपीसमागमे विदयेषमाह-- 

सपदि च भवदीक्षणोरंसवेने 
प्रुपितमानहदां नितम्बिनीनाम् | 

अतिरसपरिपुक्तक्ञ्चुरीके 6 

परिचयहयतरे श्च स्यरैषीः ॥५॥. 
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सपदीति ॥ लं भवदीक्षणोर्समेन सपदि प्रुपिततमानहदा नितम्बिनी 

नाम् अतिरसपरिमुक्तकन्लुलीके परियहयतरे कुवे न्येषी च । सं श्रीकृष्ण 1 

भवदीक्षणोस्सवेन भवत धीङृष्णस्य ईष्षणर्पेण दर्शनरूपेण उत्सवेन “उत्सूते 

हप मित्येप उतसव परिकीतित ' इयुक्तरक्षणेन ! सपदि क्षटिति। श्रखपित 
मानदा भमुपित प्रणष्ट मानो यर्मिस्ताद्दय हत् हृदयं यास्ता तासाम्। नित 

स्विनीनां गोपवधूनाम्। अतिरसपरिसुक्तकन्युीके अतिरसेन अतिशयितेनेते 
तरानुरागेण परिमुक्छा अपनीता कन्वुरीका गातिका यस्मात्तस्मिन् । परिचियहय 

तरे परिचयेन पूर्वानुभवेन हयतरे अव्यथ हृदयप्ीतिजनके ! वुचे परलेकमेकैक 
स्या चयो । न्यरैपी निरीनोऽमु । चकार समुचये आशिषि 
ताया पुनरायनाक्ष्यामाशाम्महे विग्रहयोरभेदम्" दृयुक्तरीरया कामिभिरमने पराय 
मानयत् कामिनीविग्रहैवयमुखं तत् भगवानन्वभूदित्य्थं ॥ 

अथ भगवतो राधिकाया सान्लनं दर्षयति-- 

रिपुजनकरुैः पुमः प्न 
सुपगतेरियी गिटम्बनाऽभूव् । 

इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्रा- 
गतिपिग्णा ग्बलु गधिग निरिव्ये ॥ ६ ॥ 

सपुञ्नरररिति ॥ राधिका सखद त्वयि द्राक् अतिविवशा 
निन्ल्मि{ राभिका राधामिधा भगवत धततम्यो मेोपीम्योऽप्ययक्च 

भियतमा काचित् गोपी! सल्विनि ववर्ध स्यि ्रीरप्ये। दरार 

सषटिति। अतिविवशा अतिशयेन ग्विशा विगत्तमाना। निरिष्ये 

निरीनाऽमूल्† = मगकक्ययुतमिवान्वमूदि्यभं । मानव्यामे दतुमाद-- 
ति हनपरिर्मगे इति! इति णवमुक्दा। दृतपरििम्मणे शरन 
परिरम्मणमारिद्नं येन तम्मिन्। उक्तिपकारमाद-पुन पुम गुप्त 
सिपुननस्र्टे मे दयनी मरिरम्बना अमूद्धिनि] पुन पून पहु। 

समुपगते सनत । सछिनिनकन्टे पपिनश्टुमि मष्ट फट समरे । 
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मे लद्धियोगविधुरस्यापि मम। इयती इयत्परिमिता। दीर्कालानुघन्धि 

नीर्य्थः। विरम्बना विरम्बः। अमूत् जता) न तु खद्विषयकपेम 

मान्यादिति मावः॥ ~ 

भगवान् गोषीभ्यस्तत्षपादिशदित्याह-- 

अपगतविरहव्यथारतदा ता 

रहसि विधाय ददाथ तच्ववौधम्। 
परमसुखचिदात्मकोऽहमाते- 

त्युदयतु यः स्फुटमेव चेतसीति | ७ ॥ 

अपगतेविरहव्यथा इति ॥ चं तदा ताः रहसि जपरगतविरह्यथाः 
विधाय इति त्त्वयोधं ददाथ! चं श्रष्प्णः। तदा तक्तित्नवसरे। 

ताः गोपीः। रहसि एकान्ते । - अपगतविरहव्यथाः जप्गता परिरम्भणा 

दिमिर्र्गता विरहन्यथा भगवद्विरहदुःखं याभ्यस्तादशीः । \. विधाय शृता | 

इति अनेन प्रकरिणोक्ल्वा। तत्त्वबोधं तत्त्वस्य सदुपस्यासनो, बोधं जानम् । 

ददाथ दत्तवानस्ि। भगवतत उक्तिप्रकारमाह- - अहं परमघुषचिदासकः 

आसा इति वः चेतसि स्फुटमेव उदयतु इति) अहं सर्वेषामप्यहुमिति प्रस्य 

विषयभूत । परमञुखचिदात्मकः परमसुखं परमः जनन्दधित् चानं 

चास्मा स्वख्पं थस्य सः। आलानतु देह" प्राणादयः इद्धियादीनि का। 
इति एवंविधा धी.। वः गोपीनाम्। चेतति मनसि। कटं स्यणटम्। 
विपरीतको टिभानमन्रेणेलरथः । उदथतु मदनुगरहान्मननायायासमन्तरेणापि रिति 

पकाशताम्) यद्रा, अहं श्रीकृष्ण.) अतसि ववंयामन्तर्यापी) यतो 

न कदापि भवतीनां मद्ियोगोऽस्तीति भावः! अन्यत् स पूर्वत् ॥ 

गोपीनां भगवदुपदेशफरं दशेयरि-- 

सुखरमपरिमिश्ितो व्रियोगः 
किमपि प्रराऽमवदुदधयोपदेैः । 
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समभवदयुतः परं तु तासां 
परमसुसैक्यमयी भवद्धिचिन्ता ॥ ८ ॥ 

सुखरसपरिमिधित इि ॥ एर उद्वोपदेशचैः वियोगः किमपि 

ुखरसपरिमिश्रितः जमवत्। पुरा पूर्वम्। ताघामिद्युतरवाक्यादपप्यात्रापि 

योऽ्यम्। तासां गोषीनाम्। उद्धवोपदेशैः उदधवस्योपदेगैः श्रघ्ानन्दे 

मिरुति न शिरात् सङ्गमो वा विवोगस्तुस्यो वः स्यात्, इव्यादिस्पः। 

वियोगः मगवद्विरहः¡ किमपि किंचित् युखरसपरिमिश्चितः सुखरसेन 
प्रिमिधितः सम्मिलितः) अल्पेन युखरसेन भिश्रीमावात् मगवद्वियोगस्तासां 

किंश्चिदिव सदतां गतोऽमृदिव्य्थ.। अमुतः परं तु तासां मवद्विचिम्ता 

परमघुैवयमयी समभवत्। अमुत. भगवदुपदेदयात्] परं परस्तात् 

तुरविरोषे। तमाह-परमसुैवयमयीति। तासा गोधीनाम्। मवद्विचिन्ता 

मवतः श्रीक्ृप्णस्य विचिन्ता चिन्तेनम्। परभसुसैपयमयी परमानन्दामेदानु 
भवरूपा] समभवत् सन्नाता ॥ 

अथ वघुदेव्य देवयजननाह् द्वाभ्याम्-- 

मनिवरनिवहैस्तवाथ पित्रा 
दुरिताय शयुमानि प्रच्छयमानैः | 

त्वयि सति फिमिदं शुभान्तररि-. 
स्युरुदसितिरपि याजितस्तदाऽसौ ॥ ९ ॥ 

सुनिवरमिवहेरिति।। अथ तव पितरा दुरितद्यमाय युभानि पृच्छ 

मानै. सनिवरनिवहैः त्वयि सति श॒भान्तरैः क्रिमिदम् इति उस्दस्तिः 

अपरि तदा असौ याजितः। अथ अनन्तरम् । " तव॒ श्रङ्प्णम्य) पित्रा 

वसुदेवेन । दुरितदामाय पपोपशन्तये। युमानि कर्तव्यानि पुण्यकर्माणि । 

पृच्छथमनिः अनुयुज्यमानैः। स॒निवरनिवैः सुनिवराणां व्यःसनारदभमृतीना 

निवहः समूहे । स्वपि तरिजगन्मद्भलासके पुतरे। सति वर्तमाने सति। 

शुमान्तरैः सन्धेः पुण्यकर्मभिः! किमिदं किमेतदूदुरितशमनपार्थनमिव्यर्थः | 
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1 इरितः” उर महत् हसिते दासी" भेषां पे.। अपिरविरोषे। तदा 

तप्मित्तवसरे ।' " शौ वसुदेवः याजितः यजने कारितः |' अभूदिति शेषः॥ 

सुमहति यजने वितायमने 
्भुदितमिव्रजने सहैव गोपाः 

यदुजनमहितास्िमासमात्र 

भरदनुपङ्करसं पुरेव भेजुः 1१०॥ 

सुमहतीति ॥ सुमहति प्रसुदितमित्रनने यजने वितायमान गोपाः सह 

एव यदुजनमदहिताः पुरा इव विमासमात्ं भवदनुषङ्गरसं भेजुः 1 सुमहति सुतरां 

महति समस्तसम्पत्ममृद्धतया उत्तमकर्पके । प्गुदितमिवजने स्यः कनिश्त्ित 

त्तया प्रकरेण मुदिताप्तुष्टा मित्रजना बन्धुवर्गं धर्िमस्वस्मिम् । यजने यागे । 

चितायमानि क्रियमणि सति। गोपा; नन्देदिर्यः\ सहैव ग्न्धुमिः सहैव । 
यदुजनमहितः. यदुजनैः यदुमिरमहिताः पूजिता. । पुरेषं गोकुल इव । च्चिमास 

माते तयाणां मसामा यावदन्तम् । भवदनुपङ्गरसं भवतः श्रीृप्णस्यानुषङ्गः 

सम्पकैः तज्जन्यं रसमानन्दम्। भेजुः अन्वमूचन्नियर्थः ॥ 

अथ रापिक्राया विरोषमाह-- 

ययपमुपरसमये समेत्य राधां 

दृदषएपगूह्य निरीक्ष्य वीतखेदाम्। 
प्रुदितहृदयः पुरं प्रयातः 

पथनपूुरेर पाहि मां गदेभ्यः 1 ११ ॥ 

व्यपममसमय इति ॥ रे पवनपुरेधर व्यपगमसम्ये राघां 
समेदय॒श्वमुपगूह्य वीतखेदां निरीक्ष्य प्रमुदितददयः पुर, परयातः स्वै मां 
गदेभ्यः पाहि पवनपुरेधर् गुर्वायुपुरनाथ | अ्यपगमसमथे विष्ठेषातसरे। 
समे्य प्राप्य| चदं गादम्। उपगूह्य आरिर्य। बीतसेदां दयक्तविरह 
व्यथाम् निरीक्ष्य दृठ। प्रसुदितददथः प्रपुदितं परक्येण पुदितें तुष्टं 
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हृदयं य्य सः! पुरं द्स्काय्। प्रयातः गतः। वं शी्प्णः 

माम् जमन्यशचरणम्। गदेम्थः रोगेभ्यः] पाहि त्रायस्व 

इति समन्तपञचक्यात्रावर्णनं 

चतुरशीतितमद्दाकं सकम् ॥ 

पुाशीतिवमदधकम् 

अथ अरासन्धवधं धरस्तौति-- 

ठतो सगथभूमृता विरनिरोधसंहेधिते 
शताषटकयुतायुतद्धितयमीश भूमीयृताम् । 

अनाथक्षरणापे ते केमपि पर्प प्राहिणो- 
दयाचत स सागधक्षपणमेव किं भूयसा ॥ १॥ 

तत श्ति॥ टे ईय ततः मूपीमू्तां शताष्टकयुतायुत्धितयम् 
अन्थशरणाय ते कमपि पर्प प्रादिणोत्। दख जगद्रष्क। तरतः 

अनन्तरम् | मूपीमरतां राक्ञाम्। शताषएटकयुतायुतद्वितयं शताष्टकेनाएभिः 

शतै्युतं युक्तभयुनयेद्वितयं द्वयम्) सदसाणां िश्चतिरषटौ इातानि चेव्यरथः । 
अनाथश्षरणाय अनाथानां रणाय रक्षकाय} ते तुभ्यम्} कमपि पूपं 

सन्देदादर्म्। प्राहिणोत् प्रेषयामास। दृतप्रेपणे देतुमाद-- मडधमूमृता 

चिरनिरोषसेञ्चरितप्िति। मगधमूमृता जरासन्धेन] चिरनिधरक्चिितं 

विरनिरोषेन स्छिशितं खतं हरितम्) दूतस्य प्रा्नाभकारमाह-- सः, 

मूयसरा किम् , मागधक्षपणमेव अयाचत इति ! सः दूतः! भूयसा अधिकेन 

विज्ञापनेन } किप् छ प्रयोजनम्] इतीति शेषः) इति इति मत्वा 
मागषण मागधस्य जरासन्धस्य कपणे निषृदनम्। एवकरिणान्येपां 
ग्यवच्छेद्ः } अयाचत प्राथयामास्त ) 
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अथ मागधममिषियासोरवि ममवत इन्द्रमस्थगमनमाह-- 

यियासुरमिमागधं तदु नारदोदीसितिा- 

दुधिष्टिमखोचमादुमयकायेपर्थाङ्लः । 
, विरुदजथिनोऽध्वरादुमयतिद्धिसथुद्धवे 

शकपि निजैः समं पुरमियेधं यौधिष्ठिरीम् ॥२॥ 
यियासुरिति ॥ सभिमागधं वियाछुः तदनु नारदोदीस्तित् युधिष्ठिर _ 

मखोधमात् उमयकार्यर्याकुरः स्म् उद्धवे इति दशंयुषि यौ षिष्ठिरी पुरम् इयेथ । 

अभिमागरधं मागधं जरासन्धममिसुखीकृत्य यियासु; यातुपिच्छन् ] तदनु 

तदवसरे। नारदोदीरिताद् नारदेनोदीसितादुक्तात्। युधिष्टिरमखोचयमात् युपि 

हरस्य धर्मासजस्य॒मखोवमत् राजसूयकरणोवमात्। यियक्षमागेन 

ध्मालजेनाह्तस्सननित्य्ैः। उभयकारयपर्याकुलः जरासन्धवधयुधिष्ठिनुमरह 
रूपाम्पा्भाभ्यां युगपत् कर्तव्यभ्यां कार्याभ्यं पर्यकुलः किं जरासन्धं निहत्य 
पू भक्तानां दृपाणां मोचनं कर्तव्यम् , उत सुहदो युषिष्िरस्यानुमहः पथमं 
कर्ठव्य इति तिर्गेतुमशक्नुवनिवयर्थः। वव श्ीङृप्णः। इति मेन प्रकरिण । 

शुषि उक्तवति। वोपिष्ठिरी युपिष्ठिरसम्बन्धिनीम्) पुरम् इन्दमस्थम् ] 
इयेथ यातोऽसि । उद्धवस्योक्तिप्रकारमाह-- विरुद्जयिनः अध्वरात् उभवसिद्धिः 

इति। विरुदधनयिनः शघ्रुनिमहपू् कर्तव्याद्। अध्वराव् राजसयाल्यात् | 
उमयसिद्धिः उभयस्य कार्यदरयस्य सिद्धिः ॥ 

मगवतीन्दप्रस्यं गते युधिष्ठिरस्य कृत्यराह-- 

अद्ोपद्यिवयुते त्वयि समागते धमजो 
पिजित्य सहैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः। 

भिये निरुपमां वहनहह भक्तदास्पयितं 

भवन्तमयि मागधे प्रहितवान् सभीमजुनम् ॥ ३ ॥ 
अदेपेति] त्वयि जशेषदयितायुते समागते धर्मजः मवदपङ्ग 

संवर्भितैः सदः मही विजित्य निरुपमां धियं वहन् अयि अहह क्तदासा 
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मिन मदन समीमा्ुन मागधे प्रदितवान्। ध्वयि श्रीरृप्णे। अप 

दवितायुते अरषामिर्मिषिरामि दयितामिर्टमामिर्युते) सृभागते सम्मति 
सति। धर्मन युिष्ठिर । सवृद्पद्धसपर्थितै भयत श्रदट्रप्णम्य अपद्ेन 

कराक्षपातेन सवर्धिते श्दृ्धवरे ! सटमे मीमादिमि 1 मरही निचिरा 

दिश] विनिष्य जित्वा। निस्पमाम् अतुटाम्। भिय सम्पदम् । 

वहन् दधान । अयीति सम्बोधने । भगवक्निति दोष | अहदतये । 
भगवतो मकतपारतन्य्ाकटनमाश्देत । मक्तदासायित म्ना दासवत् 

वर्तमानम्! भवन्त श्रीहृप्णम्। समीमार्जुन भीमार्जुनाभ्यां सट | मागधे 

जरासम्धवधाय । प्रितवान् प्रेषितवान् ॥ 

मागधान्तिक प्राप्तस्य मगवत कृष्यमाह-- 

गिरििनृपुर गतास्तदखु देव यूय धयो 
यया् समरोत्मय द्विजभिपिण त मगधम्। 

अपसेव ल॒ पयनजेन सग्रामयन् 

निरीक्ष्य पह जिष्णुना सममपि राजयुष्या स्थित. ॥ ४ ॥ 

गिसििजपुरमिति॥ दे देव यूय त्रय तदनु द्िनम्निेण गिरि 
त्रजपुर गता त मागध समरोस्सव ययाच| देव प्रकाञ्मान। यूय त्रय 

श्ृप्णा भीमोऽर्जुनश्च। तदनु तदनन्तरम्। द्विरपिषैण ब्रा्मणव्यायैन | 
ब्ा्मणवेष पृतवसयर्थ । गिच्तिजपुर गि्िजाल्य मागघम्य पुरम्। गता 

भ्राता । त ब्राह्मणानामभीषटदावृत्येन प्रसिद्धम्। मागध जरासन्धम्। सम 

रोत्सव ब्रषौतुकजनक दनरयुदधम्1 ययाच प्रापितवन्त । स्वमपि अमु 

पवनजेन तु सम्रामयन् जिष्णुना सह निरीक्ष्च स्थित । च श्रड्प्ण } 

अपिह््वथे । अगु मागधम्। पवनजेन भीमेन । तुरवधारणे} सप्रामयन् 

युद्ध कारयन् जिष्णुना अर्जुनेन । सह समम् निरीक्ष्च ह्षट्। प्य 
नित्यं 1 स्थित जतिष्ट । ननु त्तो मगवान् स्वय म मागपेन युयुध 
इयारक्य॒परिदरि--अपूणंसुरेतमिति राजगुष्येति च। अगूरणुरृतम्, 
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अपूर्ण जीषितान्ते मगवदु्नपतम्पादकपवेऽपि सचेोसुक्तिप्रदस्य भगवत्कगकवधस्य 
सम्पादने सामर््यविरहादपसिपू्णं घुङ्ृतं यस्य तम्। राजयुध्वा राजानौ भीम 

मागधाघन्योन्यं योधितवान्। अथवा, राज्ञः पाण्डवान् दुर्योधनत्पक्षीयांश्च 

परस्परं योधितवान् ॥ 

जरासन्धवधं राज्ञां मोचनं चाह-- 

अश्षन्तष्मसेद्धतं धिटपयाटनासंज्ञया 

निपात्य जरसः सुतं पवनजेन निष्पाटितम् 
विच्य चप्रतीन् यदा समदुगृह्य भक्ति परं 

दिदेशिथ गतस्णदानपि च धर्मगुप्तये युवः ॥ ५॥ 

अक्लान्तेति ॥ लम् अशान्तसमरोद्धततं जरसः पुतं विटपपाटनासंक्ञया 

पवनजेन निप्याटितं निपात्य ठृपतीन् विसरच्य मुदा परां भक्ति समनुगृह् 

गतान् जपि च धर्मगुप्तये यवः दिदेशिथ । खं श्रीकृष्णः } मशन्तसमर 
दतम् श्चान्ते अृ्टन्यतरजयपराजये समरे दनद्रयुद्े उद्धतम् अंतम्) 
जरसः युतं जरासन्धम्। जरसः सुतिस्यनेन जातमात्र एव धान्या परित्यक्तं 

शयीरार्षद्वयं जरानाम्न्या विंशाच्या संयोज्य सञ्ञातचेतनं त्वा तया प्ते 

परिगृहीतलवत् शरीरस्य द्वैधीभाव एव तस्य मृतिरिति दर्धितम्। अत 

एव विटपपाटनासंक्ञया विरपस्य तरशालायाः पाटना विदारणं तदूुपया संजया 

क्ापकेन । विटपं विपाखये भी्राय दरशंयितेतव्थ. । प्यनजेन भगवक्रतस्य 

विरपपाटनस्य प्रयोजने जानता भीमेन। निप्पारित्तिम् एकं तस्य प्रदं 

पदाऽऽकम्यापर कराभ्यामादाय गुदासखभृति विदार्य द्विषा शरीरं विभ्येसयर्थः। 

निपास् चातयित्वा | ` नृपतीन् जरासन्धेन दिग्जये गृ्ीलवा गिरिकन्दर 

निरुद्धाम् राज्ञः! विमुच्य बन्धनान्मोचयिघा! यदा मोदेन! परां 

अ्रृ्टामनपायिनी च] भक्तिं भगवसेमरक्षणाम्। समनुदहय सम्यगनुगूह् । 

गतस्पदान् विगतराग्यमोगामिलखपान्] अपिं चेति विरोधे। तद्यरिदिरर्थं 

धर्मगुप्यै इति। धर्मस्य राज स्वधरमतयाऽपददारयस्य प्रजापरिपारनेस्य गुष्यै 
१ 28 
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रक्षणाय । स्वर्प्मत्यागस्याययुमवहलादिति मावः) अव; स्वस्वविपयान्। 

दिदेक्षिथ ददानि ॥ 

युषिषठिरस्य राजतूये भगवता तान् विदोपानाह-- 

प्रचक्ुपि युधिष्ठिरे. तद रञघ्याध्वरं 
प्रसन्भरतकीमवत्सकलसाजकन्याङ्कलम् 1 

त्वपष्ययि जगत्पते द्विजपदाव्रनेजादिक 
चकर्थं कि कथ्यते चृषवरस्य भाग्योच्ति; ॥ ६ ॥ 

्रचकुपीति 1 तदनु युषिष्ठिरे प्रसननमृतकीमवरकरराजकव्याक्रं 
राजतयाध्वं प्रचक्रुषि जपि जगत्यते मपि द्विनपदावनेजादिषं चकर्थ! 
तदनु तदनन्तरम्। युधिष्ठिरे धर्मासजे। प्रसत्नभृतकीमवत्सकरराजकन्याङटं 

भसन्न. परितुष्टः भृतकीमवद्धिः अथृतका भृतका भूत्या मवन्तो भूतकी 

भवन्तस्तादतौः सकलै. सः राजकैः राजसद्वैः व्यालं संकुटम्। प्रायो 
टोके जनानां कम्यचित् भृतकीमरे प्रसादो नोपरक्ष्यते, इद तु न तथा। 

युषिष्ठिरप्य श्रसमावं गता अपि स्व वपाय युणो्कर्पाचस्िन् पसनन 

श्वामूव्नि्यथैः] राजमूयाध्वरं॑राजमूधकेतुम्) भ्रच्रपि कुर्वाणे सति। 

अयीति सम्बोधने जगते जगद्रक्षक। अत एवे लवं जगद्वन्यचरण 

प्ङ्षजोपि। द्विजपदावनेजादिकं द्विजानां ब्राह्मणानां पदावनेजादिकं पाद् 

भरलाटनपरिविपणोच्छिषटटरणादिकृतयम् | चकथं छूनवानस्ि] जथ कवि; 

सविस्मयमाह-- नृपवरस्य माग्योत्ततिः क्रमु कथ्यते इति। नृपवरस्य 

राज्रष्ठम्य युधिष्ठिरम्य) मागरोन्त्निः मणेद्ेकः) क्म कथम्) कथ्यते 

उच्यते! यतो जगतां रक्षिता सर्वो काभिवन्यचरणपद्गजश्च भगवान् दहि 

स्थं दासवतस्य॒सेवां वुरब्वर्तत, तस्मायुषिषटिस्य॒भाग्योन्ततिरिवहीति 
कथयितुं न केनापि इप्वत इव्यर्थ. | 

जयन्रचपूजात्रिधानमाद-- 
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ततः यचमकर्ममि प्रवरमग्नवयपूनाविधि 
विचार्यं सहदेवयागद्ुगतः स धर्मात्मजः] 

व्यधत्त भवते युदा सदसि विशवभूतासने 
तदा सघुरमादुपं युबनमेव तिं दधौ ॥ ७ ॥ 

तत्त ति ॥ ततः सः धर्मासजः सवनकर्मणि प्रवरम् अगरयपूजारिधि 

सदसि विश्वमूतातमने भवते सुदा व्यधत्त। तत; अनन्तरम् । सः धार्मिकाना 

मग्रेसरतवेन प्रसिद्धः! धर्मासमजः युधिष्ठिरः। सवनकर्मणि यज्ञकर्मणि । 

धवरं श्रेष्ठम् | अग्रचपूजाविभिम् अग्रयपूजाया विधिं विधानम् । सदस्ति समा 

याम्| विशवमूतास्मने विधेषां सर्वेषां मूतानामासने आस्ममूताय ¡ ददं विरो 

परणं सवेषां भुवनानां तृतिदेलतयोपात्म् । भवते श्रष्प्णाय । सदा सन्तो 

चेण ] अग्रथपूजायां उचितस्य पालस्य रुभोऽत्र सन्तोपदेतुरिति द्रष्यम् 

व्यधत्त अकरोत् । भगवते जगरथपूजाविधाने हेतु दर्शयति-- विचायं सह 
देषकागनुगरतः इति। विघार्थं अव सदसि कमी अमरयपूजा विधेयेत्यारोच्य । 

सहदेववागनुगतः सहदेवस्य स्वानुजस्य वाचं गिरमनुगतः अनुखतः। सह 

देवस्याभिधायमनुलयेव्य्ै" ! मगवते अगयपूनाप्रिधानस्य फलं दकंयति-- सुर 

मानु भुवनमेव तदा वृक्षि दधौ इति। समुरमानुपं सुरै्मानुपेश्च सहितम् । 
भुवनं जगत् । अल्ल भुवनपदेन तलस्था जना रक्ष्यन्ते! तिरश्चामपि तृप्तता 

प्रतीतिः फरूपू। एवकारोऽयोगग्यवच्छेदा्थैः । तद् विधूतानि भगवति 
पूजिते । वृर सौहिस्यम्। दधौ भप ॥ 

अथ भगवत. रि्ुपल्वधहैतु प्रप्तोति-- 

ततः सपदि चेदिपो एनिच्पेु तिष्टस्खहो 
समाजयति को जडः पशुपदुदरूटं चम् । 

इति स्वयि स दुधचोपिवतियुद्मन्नास्ना- 
दुदापतदुदायुवः समपतन्नयुं पाण्डवाः ॥ ८ ॥ 
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तत इति ॥ ततः सुनितेषु तिष्टतु जहो सः चेदिपः सपदि इति 

- लयि दु्वचोविततिशुमन् उदायुधः सनाप उदापतत् } त्तः अनन्तरम्} 

सुनिनेेु सुनिषु सेषु च। तिष्टतु शरीहष्णाय विटितामग्रयपूकामभिनन्य 

यक्षमनिषु सक्िवव्य्यः। अदो हयाय । चेदिपस्य मैस्यामुसन्धानमाशरय 

हतु! स. सुम्मिणीहरणेन मगवि बद्धैः) चेदिप, शिशुण्रलः। सपदि 

कष्टितति। इति अनेन प्रकरण) त्वमि श्रमणे विषये । दुवचोवितर्षि 

दुचसों दुमापितानां वर्तति परस्परम् । उद्वमन् उद्विरत् । य्था यमू 

कश्चित् सुकते सर यमति, र्द्यमासनमृयुः सनेव मगवति दुर्चांसि व्याजदरे 

स्य 1 उदायुथ उदूधूनमायुरथं येन स. } आसनात् पौयात्। उदापतत् 

उव्यायाभ्ययात् ! इतीलयेनोक्तं भकारमाह--कः जडः पपरटं वटं समा 
जयति इति) जडः मन्दवुद्धि } प्दुषदर्दखूटं पपापसदम् । वहं माण 

कम्) स्माजयति पूजयति | जा्यादेवास्य पूजनं पृशयपत्य, नतु विहि 
ताविटितयोर्विवेकेन कृतमिति भाव" । अथवा, क. जड, मुनिनरयेषु तिष्य 

अली पगुपदुदुरे षटं समाजग्रवीति योजना ! ससस्मपि महाुनिषु राजिं 

कमेषु चतान् गहाय पूजन प्थुपमदयो पोरूयातिश्ययेन पूजय्तीदरध.। अं 

पाण्डवाः समपतन्] अमुं चैयम् | समपनन् हन्तुमुयताः ॥ 

जथ शिग्ुपाटवधम्मट-- 

निरये निजपक्षमानमिपुखस्य दिद्रेपिण- 
स्तमेव जदूषे रिरे दयुजदापिणिा स्वारा । 

जनुमितयरुग्धया मततचिन्तया शरुद्धधी- 

स्स्यया म परसमेकतामध्त योगिनां दुदम् ॥९॥ 

नियाति ॥ निजगक्षान् निर्यं स्वमेव दनुजदारिणिः स्वारिणा 
अनिशखम्य द्विपिण भिर जहे! त्रिलपक्षयान् स्वपकषीयान् परण्टयान् + 
निवाय निर्य सं श्र््ण. दनुजदारिणा असुरथरीरभेदनसीरेन । 

स्वारीणा स्वम्यारिणा चक्रायुयेन। अमिमुय्य सम्युगन्य 1 द्रिषरिणः 
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रिद्ुपारस्य। शिरः शीर्षम् जहे हृतवानसि! अथ वचस्य मोक्षा 

माहद-सः योगिनां दुरुमां स्वया परम् एकतामधृतं इति। सः वेधः । 

योगिनां योगेन भगवन्तं ध्यायतामपि। द्रुमां ठउन्धुमशक्याम्। सया 

श्ी्ृण्णेन। प्रम् अल्यन्तम्। एकतरक्यम्। अधृत प्राप्तवानित्य्षः } 
ननु कथमयं द्विषक्षपि भगवन्तं मगवदेक्यं प्राप्तवानिरयशङ्कां परिदरति-- 

जनुक्लितयर्न्धथा सततचिन्तया शुद्धधीरिति। जनुक्लितयर्न्धया जनुषां 

दिरण्यकरिपुराबणरिश्चुपाूपाणां जन्मनां त्रितये रन्धया प्रा्षया। स्वेमावतः 

प्राप्तुमरक्यस्य प्रापिर्दि काम उच्यते। भगवन्तं द्विषता प्राप्ठुमशक्ययाऽपि 

संरम्भयोगेन 'मवैक्िमिर्मामुपेतम् इति भगवदनुग्रहेण प्ाप्येदयर्थः। सतत 
चिन्तया निरन्तरध्यानेन। शुद्धधीः युद्धा अपगतदोषा धीर्वस्य सः। येन 

केनापि प्रकारेण मगवद्धयानस्य चित्त्द्धिदेतुस्यादिति मावः॥ 

राजसूयस्य समाति दर्शयति-- 

ततः; सुमिते चया क्रतुवरे निरूढे जनो 
ययौ जयति धमनो जयति दृष्ण इत्यलपन् । 

खलस्स॒तु सखयोधनो धुतमनाः सपतधिया 

मयात्मा स्थरजलस्रमादभ्रमीत् ॥ १० ॥ 

तत इति॥ ततः स्वया सुमहते क्रतुवरे निरूढे जन इति 
आश्पन् ययौ ] तत्त" अनन्तरम्। ल्या श्रीकृष्णेन । सुमिते सुतरां 
महिते पूजिते। क्रतुवरे राजसये। निरूढे परिसमापिते सति। इति 
अनेन प्रकरण । सरपन् कथयन्। ययौ स्थां स्वा वसतिमगच्छत् | 
जनानां कथनप्रकारमाह---धर्मज" जयति इष्ण जयति इति । धर्मन; युधिष्ठि. । - 

^ जयति! यतः समेधरो सगवान् शरीृप्णः स्वस्य वो वर्तत इत्यर्थ. । कृष्णः 

भक्तानां विधेयतामापन्नो हरिः । जयति सरवेक्कर्ेण वर्वते। अथ युपिष्ठिरस्य थियं 

दष्टवतो दुर्योधनस्य विचेषितमाह--खट- सः सुयोधनः तु मयार्वितसमामुते 

स्थरुजलन्नमात् अम्रभीदिति। श्चिदः इः। सः जननादारभ्य पाण्डवानां 



दद मगिपमीयनू स्कन्ध. ३०] 

विरोषितया भरपिद्ध.। सुयोधनः दु्ेधिन.। तुकनिषे। तमाह--मयापितेलया 

दिना। मयाितिममामुसे मवेन तत्रा्न सण्टवद्रादैऽ्ुनेन पावकद्रक्षि 

तेनाघररश्चिस्िना अपरिताया दत्ताया. समाया खसे पुरोमगे। म्थरटजलग्रमात् 

स्थरजन्योर्भुमात् आन्त्या। म्थले जटम्रन्त्या जले स्थलग्रमेण चेत्यथ | 

ननु किमर्थ दुर्योधनस्ततागच्छदिव्याकाट्क्नायामाट-- सपश्रिया घुतमना 

ह्निं) सपतभ्रिया सपतानां घर्णा पाण्डवानां श्रिया सम्पर्समृद्धया | धुतमना 

धुततम् भनया चारितं मनो यम्य तथाव्रिध सन् 1 एवंविधम्तव ्रविशत्नियर्थः ॥ 

अथ भगवतत मूमादह्षपणवीनवरापं दय्ययति-- 

तदा दसिरषठुर्थतं द्पदनन्दनाभीमयो- 
रपाद्नकरुया पिमो किपपि तावदुञ्जुम्भयम् । 

धममरनिरङ्कता सपदि नम ब्रीजं वपन् 

जनार्दैन मर्त्ुरीनिख्य पादि मामामयात् ॥ ११ ॥ 

तद्वेति ॥ देविमो मरसुदीनिय जनार्दन तद दपदनन्द्नाभीमयोः 

उस्थिनं हितं नाम धशमरनिराङ्नौ धीजम् अप्गकटया तावन् किमपि रज्बुमम 
यन् सपदि वपन् लं माम् जमयात् पाहि) यिम ाक्तिसभपन्न] अनेन 

सम्धोधनेन दरपदरनाभीमयेो्हसितोत्थितिर्मगवत प्रेरणयैवरेति चोत्यते। मस्तुरी 
निनय गुस्वायुपुराधीश्वर । जनार्दन व्रिप्णो । तदा दुर्भोधनस्य स्यटजर्रमा 

वसरे। दपदमन्दनाभीमयो द्ुपदनन्दनाया द्रौपया भीमस्य च] उसि 
किञ्चिदिव सज्रतम्1] दसि नाम हतितमेव । ध्रराभरनिराङतौ धरामरम्य 
भूमारस्य निरृत क्षेपणे । अपाद्गक्लया म्वानुमतिसूचकेन कटाक्षपातेन । 
तावन् भयम् । किमपि किञ्चिन् । उ्म्भयन् वर्थयन् । सपदि पश्चाच्छीप्रम्। 
वपन् | मयम --दर्योधनश्य स्थर्जस्यमं दष्रोभितं दुपदजामीमणोर्सितमेव 

-भूमार्षेपवरीजं परिकर्प्य प्रथमं तद्धीजमपाङ्गकट्या ताम्था तत्र स्वानुमति 

योधविलया संवर्य पशवदुदर्वोचनायम्यप्रद्नस्यं वीजवाप कर्वननिति } स्री 
कृष्ण. । मामनन्यद्रणम्। आमयात् गदौषातर् प्रहि वायन ॥ 

इति जरासन्धवधवशने युधिष्टिराजसूयणनं च ` 

पञ्चाश्ीतितमदशकः सकम् ॥ 



~ पडशीतितमदशकम् । 

अथ साद्वादिवधं प्रस्तौति- 

सारो मरष्मीविवादे यदुबरुषिजितघन्द्रचूडाद्विमानं 
विन्दन् सौम समायी तयि वसति शररस्त्वतपुरीमभ्यभाङधीत् । 

्रुम्नस्तं निसुन्धन्नसिरयदुभटैनयंग्रहीदुग्रीर्य 
तस्यामात्यं दयुमन्तं व्यजनि च समरः सपूर्विशत्यदान्तम् ॥ १ ॥ 

साख इति॥ साल्वः लखत्ुरोमभ्यभाङ्क्षीत्। साल्व इति 

कस्यचिद्राज्ञो नाम | वसपुर तव श्रीकृष्णस्य पुरी द्वारकाम् । अभ्यभादुक्षीत् 

वभञ्च। जत्र हेतुमाह --भैप्मी विहि यदुवरविजितः इति] भेष्मीविवहि 
भेप्म्याः वैदर्भ्या विवाहे! यदुवरविमितः यदुवलेन यादवैन्येन विज्ञितः 
निर्जित] ननु कथं दर्भप द्वारवतीमाक्रमितुं समर्थोऽभूदिव्यश्ङ्कायामाह-- 
चनदरचूडात् सौमं विमानं विन्दन् समायी इति। चन्द्रवूडात् भव्या 

समाराध्य तोपितात् ज्यम्बकात्। सौभमिति विमानस्य नाम। विमानं 

व्योमयानम्। विन्दन् रन्धवान्।! समायी मायया सह वर्तत इति 

तथोक्त ] परमं सौमास्यं विमानमधिरुदय मायावि्य। क्वनित्निरीय 
क्वचित् प्रकाशं गत्वा च सत्वरं ठत सश्वरन्निवयर्थ | ननु मायापिनये 

मगवति तत्र सन्निहिते कथं सास्वस्य माया ततव्यान् मोहयितुं समर्थाऽ 

भूदित्याशङ्कयाह-- तयि कुरून् वस्ति इति। त्वयि श्रीकृष्णे । वप्तति 
निवसति सति। धर्मामजघ्य राजतूयं निर्वर्ववितुमिन्स्ये निवसति सतीः 

तद्मीन्तनं भर्युघ्रस्य येथितं वर्णयति--भरच् अखिर्यदुमै. तं निरुन्धन् 

उमवीे तस्य जमास्यं युमन्तं न्यगरदीदिति । अलिरयदुमरैः मचः सकठैः 
यदुभर्यादवतैनिकैम्सह । तं सास्वम्। निरल्धन् निवारयन् । उगरवरथमू 
असदयविक्रमम्! तस्य सस्वस्य। जमावयं मन्तिणम्। चुमानिति तस्य 
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सन्ना! न्यगरहीत् अवधीत् । समर स्विशव्यदान्त व्यजनि च। समर 

युदधम्। सपरवि्चहान्त सतर्विाप्या दिनेष्वियरथं । व्यजनि जातोऽमूत् ॥ 

अथ मगवतो द्वारकागमनादिकमाह-- 

तायच् रमशारी दसितिशुपगत, खण्डितप्रायमैन्य 

सौभेश्च त न्यरू्धाः स च गंर गद्या शाद्धेमप्रश्तयत्ते। 
मायातात व्यर्दिपीदपि तप पुरतस्त्याऽपि क्षणार्ध 

नाज्ञायीर्याहूरेफे तदिदमयमत व्याप्त एव न्यपेधीच् ॥ २॥ 

तापदिति।॥ तावत् त्व रामशाटी त्वरितमुपगत सखण्डितप्रायमैन्य 

सौभेश त म्यल्धा । तावत् तदानीम्। तव श्रकष्ण। रामशाली 

रामेण बरभद्रेण सहित । त्वि द्वारकाभञ्जन श्रष्वा सल्वरम्। उपगत 
द्वारका भाष । खण्डितमायतेन्य खण्डितप्रायाणि विनारितप्रायानि पेयानि 
यम्य तम्। सौभेन सौमस्य तनाप्नो विमानम्येशम्। सौममधिस्द् 
युध्यन्तमिव्यथं । अनेन तभ्य दुर्ैख चात्यते। त सा्वम्। न्यर भा 

मिवारितवानसि। स चगद्या ते शङ्खम् ज्रययत्। स साल्व | 

चकारम्लरभो पिदोषे। तमाट--गदयेत्यादि। ते श्ष्णस्य! शङ 
धनु । अभ्रगयत् प्यानयामात। तव पुरत मायातातं व्यटिसीदरपि। 
करश्च, तव श्रीङृष्णम्य । पुरत ॒पुरम्तात्। मायातात मायया निररित 
यमुन्यम्। व्यर्टिमीत् जपान। अपीनि समुच्चये] एके तत् चया 
अपि क्षगा्पै न जकज्ायि इति जाहु! प्के केचन शुनय | ठन् 
मायातातहननम् ] लया श्रीरष्णेन। जपिरिरोषे। कषणा कशचित् 
कालम्] न अनायि न मायया छनमिति नातममू्} याहु कथयति | 

अत्र एके आहरिपनेनैनम म्बभतमिति दितम् । अन्मिनम्बरष दर्मधनाट-- 
तन् इम् अयमरतूनिति! तदिद् मगवनाऽननवाद् । अयमतम् अनुपपनम् | 
ङुन इत्यन आट् --व्यास् एव न्यवेधीद्िति। व्यास मगवान् श्रमिदव्याप्त | 
एवङाराऽोगन्यवच दद्रा 1 -यपेधीन् निविद्धान्। क्व शाकमारौ स्नेदा 



दूराकम्-<६] स(स्वादिवधवर्णनम् । ६२५ 

वा भयं वा येऽक्सम्मवाः। क्व चाखण्डितविज्ञानकनैर्प्वलण्डितः|' इति 

श्रीमद्धागमवतोक्तो निपेधप्रकारोऽत्र द्रएव्यः ॥ 

स्वादीनां वधमाह् -- 

किप्ला सौमं गदाचूणितष्दकनिधौ मदश्च सालवेऽपि चक्र 
णोत्कृत्ते दन्तवक्रः प्रसभमभिपतन्नभ्यधुशचेत् गदां ते । 

कौमोदक्या हतोऽप्ावपि सुङृतनिधिघरैचवद् प्रापदेकयं - 
सर्वेषामेव पू त्वयि धरतमनसां मोक्षणार्थोऽतारः ॥ ३ ॥ 

कषिष्तवेति ॥ सौमं गदाचूरणितम् उदकनिधौ क्षिप्त्वा मङ्क्षु साल्वे 
अपिं चक्रेण उच्छते दन्तवक्रः प्रसममभिपतन् ते गदमभ्यमुश्चत्। सौरभ 

साल्वस्य धिमानम्। गदावूर्गितं गद्या कौमोदक्या वणितं शकतं 

करा । उदकनिधौ समुद्रे । क्षिप्ला परक्षिप्य । मेड क्षटिति ] अपिः 
समुचये । चक्रेण सुदर्शनेन! उल्छतते छिनर्श्थे छते सति। त्वभेति 
दोषः। दन्तवक्रः तन्नामा नृषः। प्रसमं हठत्। अभिपत् आपतेन्। 

ते तुभ्यं श्रकृप्णाय। लां दन्तुमिसयर्थः। सभ्यमु्ेत् अक्षिपत्। असौ 
अपि कौमोदक्या हतः चैयवत् पत्यं प्रपत्। अपरौ दन्तयक्रः। अपिः 
समुचये ! कौमोदक्या तदाख्यया भगवतो गदया] हतः निहतः। 

चैचवत् सिद्युपाल इव । देवयं भगवत्सुज्यम्} प्रापत् जवाप| देव्य 
प्रात दतुमाह--युृतनिधिरिति। कथमयं ˆ द्विषन्नपि भगवन्तं चुष्टती 

समभवदिति शङ्कां पदिस्् मगवेदवतारस्य फलमात्मन। हेठुमिः संभावितं 

दक्षयति- पू खमि धृतमनसां सवषामेव मोक्षणार्थः अवतारः इति । पूर 

्राम्जन्मनि। लयि शी्ृष्ये। धृतमनसां धृतं मनो येप्तेषाम्। प्राग्कभनि 

भगवद्धयानं कृतवतामिलयर्थः ! सर्वेपां सकलजनानाम्। एवकारोऽप्य। 

मेक्षणार्ः सक्तिमरदानाय ¡ अवतारः भयं श्रङृ्यावतारः। इति देतुमि 

स्तरीयामीव्यर्थः। पूर भगवत्स्मरणात् द्विषत्नपि भगवन्तं दन्तवक्रस्सुङृत 

निपिष्सममूदिति मावः॥ 
? 79 
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अथ भगवतो द्रो पदीङिदयानिराकरणमाह-- 

त्वय्यायातेऽथ जाते किट इृषमदपि चतक संयतायाः 
क्रन्दन्त्या यात्तेन्याः सकस्णमकृथाग्रेखमाठामनन्ताम् । 

अनान्तप्रपर्वाशजमुनिचकितद्रौपदीचिन्तितोऽध 
प्राहः याकात्नमन्नम् सुनिगणमङ्ृास्ठनिमन्तं वनान्ते ॥ ४ ॥ 

त्वयीति ॥ अथ तयि आयाते कुरुसदति दतके जति संयतायाः 
सकर्णं क्रन्दन्त्या यक्ञसेन्याः येटमालां त्वम् अनन्ताम् अङ्ृथाः किरः । 

अथ अनन्तरम् । स्वथ श्रीृप्णे। आयाति द्वारकां प्रति गते सति 

दुरुषदसि कौरवाणां समायाम्। शनक सब्याजतथा इुत्सिते धते! 
संयताया. दुदासनेन केशेषु गृ्ीखा विपुच्यमानचेखश्वराया इयथः । 

शनिना प्यजेन शते प्रानितदवेन दरिः सह पाण्डवानां दास्मावं गतता 

दिति भाव.1 सकर्णं ससेदम्। क्न्दन्त्याः सुद्न्त्याः । याज्ञसेन्याः 

्रीपया. ! चरमां वस्परन्पराम्। च्व शरीङ्ष्ण- । अनन्ताम् अवसान 

रहिताम् । दुदशासनेन बहुदो विमोचितामप्यवसानरटितामिदर्धः। सङ्घ्थाः 

छृतवानपि । किति वा्तियाम्] णवमेकविधं द्रौपथाः देशनिराकरभ 

मुक्छा अपरमपि इ्ेशनिवारणमाट -- अथ त्वम् अन्नान्तप्ापतशर्वाधिजमुनिचफित 

्रौपदीचिन्तिन, प्राप्त, वनान्ते धाकात्तमदनन् सुनिगणं तृतिषन्नम् स्था. 

इति। अथ जनन्तरम्। लवे श्रीरुप्ण.] अन्नान्तमापतशर्वामजमुनिचकित 

द्रौपदीचिन्तितति अन्नान्ते दरौपया भोजनेनाक्षय्यपत्रेऽन्रटिते सति प्रापत् 

जगतात् श्वाश्चजात् गिरीयांभवान्मुनेुक पठः चकितया शापात् भीतया 

द्रौपया पा्चारराजदुटिश्रा चिन्तिनिः ध्यानः। प्राप्तः वनान्तं प्राप्येवय्यः | 

यनान्ते वनमध्ये] दापकान्नमक्षय्यपावरग्रं चाशकरम्। अद्नन् समुभ्नानः। 

मुनिगण सचिप्यवर्गं॑दुर्वाघसम्। वृिमन्तं॑सौदित्यवन्तम्। अद्रधाः 

छनपानमि । अन्. म्नतुं मतत सचिप्यवर्गो स॒निः पाण्टवाश्रममगसव 

निर्गगामेति माव. ॥ 



ए । ९ ८ ददक्रम्-८६] मार्तयुद्धोपमवर्णनघर् | 

अथ "भगवतो दृतकरस्ये ्म्तोत्ि-- 

युद्धोयोगेऽथ मन्त्रे मिकति सति शतः फल्गुनेन त्वमेकः 
कौरव्ये दत्ततैन्यः करिपुरमगमो दूस्यक़त् पाण्डवार्थम् । 

मीपप्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौसेण 
व्यादरण्वत् प्रिशवस्पं निसदसि पुरीं क्षोभयित्रा गतोऽभूः ॥५॥ 

युद्धोधोम इति॥ जथ बुद्धोोगे मिति सति पल्युनेन मन्ते 
एकः वरतः लं कोरब्ये दत्तैन्यः पाण्डवं दूयत करिवुरमगमः। अथ 
अनन्तरम्। युद्धोयोगे पाण्डवानां कौरवाणां च परस्परं समरोदते । गिरति 

सति प्रतमाने सति। पट्गुनेन अर्जुनेन। मन्ते कार्यविचारे] एकः 
अद्वितीयः। वरतः प्ा्ितः। ववं श्री्ष्णः। कौरव्ये दुरयोधने। दत्त 

सैन्यः दततसतैम्यास्सैनिका येन सः} पण्डवा पाण्डवानां छते ! दृत्यछत् 
दूत्यं दूतकर्म करोतीति तथोक्तः। करिपुरं हस्तिनम्। अगमः गतवानसि | 
भीप्मद्रोणादिमान्ये तव खल वचने कौरवेण धिक्कृते लवं सनिसदसि विश्च 
रूपं व्या्ण्वन् पुरी क्षोभयित्वा गत॒ अम्. भीप्मद्रोणादिमान्ये भीष्म 

द्रोणादिमिर्मन्यि पूजिते इृव्यथे.| तव श्रीकृष्णस्य । खल्विति ल। 

चौरवेण दुर्योधनेन | धिक्कृते निराकृते सि! च्वं॑शीकृप्णः। सुनि 

सदसि मुनीनां सदसि समायम्] विश्वरूपं विश्चासकं रूपं स्वरूपम् । 

च्यत्रण्वनू प्रदर्शयन् पुरी हस्तिनम् । अन्न पुपीशब्देन पुरीगतजना 

रष्ष्यन्ते। तिरश्वाप्रपि क्षोमप्रतीति फलम्) गतः प्राण्टवान्तिकं प्राप्तः॥ 

भगवतोऽ्जुने तत्वोपदेञमाट-- 

जिप्णोस्तयं कृष्ण घ्रूतः खलु समरस बन्धुषाने दयं 
चिन्न तं वीक्ष्य धीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा । 

दो वध्यः कोऽत हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्धय मय्यर्वितात्म 
म्प्र युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथा ददंयन्, विश्वरूपम् । ६ ॥ 
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निप्णोरित्ति॥ देद्य लं खल जिष्णोः सूतः समरमुखे 
वन्युषति दयां शिनं तं वीरं वीक्ष्य ॒विशवर्पं॑दर्शयन् इति प्रकृति 

मनयथाः। च्व श्र्ष्णः। खच्िति वधै। जिष्णोः अर्जुनस्य 1 सूतः 

सारथिर्मबन्। समरस संप्रामप्रारम्मे ! बन्धुघाते बन्धूनां मीप्मादीनां 

चति हनने। दयां दयापयश्म्। चिन्न दुःखितम्। तं येन धरा 
मरस्य निराकरणं कर्तव्यमिति भगवता निर्णीतम्, ताददामिस्य्ैः। वीरं 
वीर्वन्तमर्जुनम्। वीरं तपरिति वा योजना अत्र पृषे तमर्जुनमिति 

व्यास्येयम्। वीक्ष्य चरा) विधरूपकाल्यम्} दयन् अजुनविशासार्भ 
्रदर्धययर्थः। इति एवमुक्ला । भति गतसम्मोहताम्। जनयथा; 

प्रापयामासिथ। भगवत उक्तिपरकारमाह--जयि सखे इदं किम् , अयमालसा 

निष्यः एकः, अत्र वध्यः कः, हन्ता कः तत् दृह वध्यं प्रोञ्छ्य मयि 

अर्पितासा भम्ध युद्धं चर इति। अयीति सम्बोधने! सखे परित। 

अनेनन सम्बोधनेनासमद्वाक्यमवश्यं भवता शोतव्यमनुषठेयं चेति चोत्यते। 
इदं युद्धारम्भे पण्डप्येव तव विपण्णलम्। ननु कथं बन्धूनां वधः कर्तव्य 

इत्याक्षायामाह--जयमिर्यादि । अवं सर्वप्वपि दारीरेषु द्दयमानः। 

आला जीवासा। नित्यः नादारटितः। एकः अद्वितीयः। ततः 

किमत आह--अतरेत्यादिना । अत्र॒ अस्मिन् मायप्रपशचे। को व्यः 

भासनो निव्यलान्न कोपि वध्योऽस्तीस्यथैः। को हन्ता। भेदेन प्रती 

तावपि वर्तो भेदामावेनात्मनो न हम्ताऽप्यपरौ ददयत इव्यथः । तत् 

तस्मात्। वधमिय॑ वधे भियं भीतिम्। परोञ्छ्य स्यक््वा। मपि धीकृप्े 

अर्ितासा अर्पितः जाला येन सः! यत् मगवव्यपितासा करोति, 

तन्नाधर्माय कल्पत इति भावः! ननु किमर्थमेवं मगवव्य्पधिलाऽपि हिसा 

बहुं द्धं कियत इत्वारङ्वं षहिदयुक्तम् भर्म्यमिति। धममदिनपेतम्] 

अतायमाश्यः--दइद दि न केनापि स्वधर्म्य॒परि्यागः कर्तुं युक्तः, स्व 

धर्मपरित्यागे सकलान्यपि श्रेयांसि नश्यन्ति, ्षतियाणां दरवत्राभाय समरो र्म 

ण्ः एवमपि यत् भगवर्पणपूर्वकं कर्म क्रियते, तदेव संसारनिङ्तये भवति, 
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तस्मात् भगवस्य्षविखा स्वधर्मस्य युद्धस्याचरणं न दोपाय मवति, किन्तु 

शरेयस्करमेवेति ॥ . 

अथ मक्तोत्तमस्य मीप्मस्य प्रतिजां परपिु भगवतः घ्वप्रतिन्ना 

परत्यिगं दर्दीयति-- 

भृक्तो चसेऽथ भीष्मे तव धरणिभरकषेपषत्येकसक्ते 
नित्यं नित्य विभिन्दस्यवमिभरृदयुतं प्राप्तसादे च पथं। 

निह्शस्रत्वप्रतिज्ञां विजदद्रिवरं धारयन् करोधक्षारी- 
वाधायन् प्राञ्जरिं तं नत्िरममथो वीक्ष्य मोदादपागा; ॥ ७॥ 

भक्तोतच्तस इति ॥ अथ भक्तोतसे भीष्मे तव धरणिमरकषप्कतयैक 
सक्ते नित्यं नियम् अवनिभृदयुतं विमिन्दति पर्थं प्राप्तसादे च लं निदशसर 

उप्रतिन्नां विजहत् क्रोधशारी बा अरिषिरं धारयन् धावन् अथो प्राज्ञकि 

नतशिरसं तं वीक्ष्य मोदात् अपागाः| अथ अनन्तरम्। भक्तोतसे 

मक्तशरठे। मीप्मे गाङ्गेये। तव श्रङकप्णप्य] धरणिमरकषेपृलैकसक्ते 

धरणिभरस्य भूमारस्य क्ैपङ्सयं निराकरणात्मकं कर्म तस्िननेवैकम्मिन् सक्ते 

आसक्ते] अत एव निध्यं नित्यं प्रतिदिनम्। अवनिभृदयुतम् अवनिभृतां 
सृपाणामयुतं दशसदस्राणि! विभिन्दति व्यापादयति सति] पर्थं अर्जने। 

परापतति मीप्मसायकैः सज्ञातङ्ेदो सति। चकारः समुचये। त्वं श्रीकृप्णः। 

निरशक्तत्वप्रतिन्ञाम्। अहं शखग्रहणं न करिष्यामीति प्रतिज्ञाम् , विजहत् स्यजन्। 

क्रोधशाडी रोषवान् । वेति सम्मावनायाम् । यथा भगवान् कुपित इति जनैः सम्भा 

व्यते तथेरयर्थैः। वस्तुतो भगवत- क्रोधाभावात् भक्तोत्तमस्य भीष्मस्य प्रतिन्ञापरि 

पाटनार्थमेव कोधामिनयः गक्लग्रहणश्ेत्यदो भक्तपारवद्यमिति भावः। अरिविरं 

सुदर्शनम्। धारयन् दधान. । धावत् भीप्मामिमुसं प्रधावत्। अथो अनन्तम् । 

प्ाज्ञटि स॒कुरितिकरम्। नतशचिरसं नम्रशीर्षम्। तं भीप्मम्। वीक्ष च््र। 
मोदात् सन्तोषेण । अपागाः अप्गतोऽसि ॥ 4८ 

अथ मगवतो बहुविधं पार्परिताणं द्दायति-- 
(न 
भै 
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युद्ध द्रोणस्य दस्तिम्थिरर्णमगदततेरितं वष्णवाघं 
यक्षस्याधच चक्रस्थगितरविमहाः प्ार्दयत् मिन्पुरजम् । 

नामाद कर्णयुकते धितिमगनमयन् केवटं एृत्मीटिं 
ततेतत्रापि पाथ किमिवन टि मयान् पाण्डवानामकार्पन् ॥८॥ 

युद्ध इति ॥ भवान् द्रोणश्च युद्धे हस्िन्धिररणमगदतेसतं ष्ण 
वासं वक्षि याधतत। भवान् शीष्यः दोणप्य द्रौणाचर्मम्य। 

यद्धे समरे! दसतिस्यिररणमगदचेरितं टम्तिना गजराजेन म्थिरो रणो 

यम्थर॒ तेन मगदततेव नरकयूनना ईरितम् अर्जुनं दन्तु प्रयुक्छम्। ज 

ञचैकं दत्वा! इति पूर्वणुक्तं॑चतुरयन्त॑दन्तावलपतिमातद्॒थिरतरं युध्यता 

मगदतेन प्रयुक्तमिर्यथै । वैव्णवाखं बैप्णवं विप्णुदेवताकमसम्। वक्षति 

उरसि] जाधतत धृतवान् भगदत्तेन श्रुकतं॑वैष्णवाखमर्जुनापायशङ्कया 

तस्य पुर समुत्थाय स्थितम्पन् स्ववक्षसा समादाय तं ररक्षेलयरथः। चक्र 

स्थगितरविमहाः सिन्धुराजं प्रा्दयत्। चकरस्थमितरविमहाः चक्रेण सुदर्बनेन 

स्थगितं तिरम्टृतं रविम, सूर्धतेज येन तथाविध. सन्। ्षिन्धुराजं जयद्रथम् | 
र्दयत् अर्पितवान् । श. सूरमा्तमयात् प्रगिवाहं मम पुत्रस्य हन्तारं जयद्रथं हनि 

ष्यामि, अन्यथा सगाण्डीवस्सन्नभिभरवेशं करप्यामीति कृतप्रतिजे प्रियसखमर्जनं 

परत्र दुर्योधनादिभि्ूटं कवरापि सेम्धापितं जयद्रथं बहिः प्रकाशयितुं सुदर्शनेन 

दविनकरं तिरस्कृत्य सन्ध्यां समुत्माय तदवसरे सहासं दर्योधनादिभि. प्दर्दिते तं 

सिन्धुराजमर्जुनेन व्याादितवानिव्य्थ.| नागा कर्मुक्ते क्षिनिमवनमयन् । 

केवर छृतमौरि पाथ तत्रापि तते! कर्ण॑सक्ते कर्णनार्थुनं हन्तं श्रयते 

सनि} कषिर्वि मूमिम्। अवनमयन् किञ्चिदधो नयन् । अत एव केवलं 

छतमौङि खण्डितसकेदाकिरीरमावम्। दुरवन्निति दोष.। पार्थम् अर्जुनम् । 

ततपि तस्यामपि महव्वामापदि ! त्ते ररक्ष। अथ कविर्मगवतो मक्त 

पारवद्यमनुसन्धाय सविस्मयमाद-- पाण्डवानां किमिव न अकार्षीत् दि इति । 

पण्डिवानं पाण्डुपुत्राणाम्। किमिव किन्नामा न अकार्यीत् न कृतवान् । 



दशाकम्-८६] भारतयुद्धवर्णनम् । ददश 

हीति प्रसिद्धौ । - पाण्डवानां तत्तदवसरेषु यचदावश्यकम् , तत्तत् स्मै छत 
चानिति प्रिद्धमिय्थः! अहो भगवतो मक्तपारवद्यपिति भावः ॥ 

अथ कुरूणां पाण्डवानां च परस्परं॑संग्राममनभिनन्दतो बरमद्र्य 

प्रवृत्तिमाह-- 

युद्धादौ तीर्थगामी स खदु हलधरो नैमिशक्षेवस्च्छ- 
कप्रतयुत्थायिदतक्षयकृदथ सुतं तत्पदे कल्पयित्वा । 

यज्ञ वर्करं पर्वणि परिदिरयन् स्नाततीर्थो रणान्ते 

सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमननमं वीक्ष्य यातः पुरीं ते ॥ ९॥ 

युद्धादापिति ॥ युद्धादौ तीर्थगामी सः दरुधरः सल नैमिराकषेलम् 

रष्च्छन् अप्युव्थायिसूतक्षयङ्त् अथ सुतं तत्पदे कल्पयिता पर्वणि यज्ञे 

वल्कं परिदर्यन् स्नाततीरथैः रणान्ते सम्पातः अमं भीमदु्योधनरणं 
वीक्ष्य ते पुरी यततः। शुद्धादौ पाण्डवानां कौरवाणा परस्परं॑सङ्गरे 
प्रारव्ये इव्यर्थः! सः दुर्योधनपक्षपातवत्वेन प्रसिद्धः। दरुधरः बरमभद्रः । 

नेमिरे नैमिष केलम्] ऋच्छन् गच्छन्} अग्रसयुद्थायिसूतक्षयङ्कत् जप्रसयु 

थायिनः परयुव्यानमकर्तः सूतस्य क्षयं वधं करोतीति तथोक्त । अथ अनन्तरम्। 

सुतं तस्य सूतस्य पुततम्। तत्पदे तस्य सूतस्य पदे सुनिदत्ते ब्रहम(सने। कल्पपिवा 

संस्थाप्य पर्णि सर्वत्र पर्वदिव्य्थः। य्प्रं यज्ञदूषकम्। वस्करे 

तन्नामानमसुरम्। परिदर्यन् निघ्नन्} स्नाततीर्थ- स्नातानि तीर्थानि 
गद्गायजुनादितीर्थानि येन सः । रणान्ते रणस्य कौरवाणा पाण्डवानां च 
परस्परं संपरामस्यान्ते अवसाने. (सम्पातः समागत-। अरामं शान्ति 

रदितम्। भीमदुर्ोधनरणं भीमदुर्योधनयोः रणं दवनरयुदधम्। वीक्ष्य दृटा । 

ते श्रकृष्णस्य। पुरी द्वारकम्1 यातः ;प्राप्तोऽमूत्॥ 

अश्वत्थो दमनप्रकारमाह-- 4 

सेषु्रौपदेयश्षपणहतधियं दरौमिमेत्य तदुक्त्या ` 
त्युक्त व्राहममचं समहत विजयो मौरिरलं च जहे । 
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उच्छित्यै परण्डपाना पनरपि च पिशत्यु्तरागभमखे 
गद गुष्ठमावः किल जटरममाधक्रपाणिर्विमो चम् ॥ १०॥ 

ससुपतेति। विजय ववदुकया द्रौणिम् ण्य तन्मुक्तं त्राह्ममलल 
समत भौरिरल् जहे च। विजय अन । त्वदुबप्या तव॒धीङृष्णस्योकया 

निदेदेन 1 द्रौणिम् अश्वत्थामानम् ¡ एत्य प्राप्य । तन्मुक्त तेनाध 
प्थप्ना युक्तं प्रयुक्तम्। ब्राहषमसर ब्रल्ाछ्म्। समहत सहतवान्। भौरि 

र्त बूडामणिम् ] अर्थादश्वतथान्न । जहे हतवान्! चकार समुचये । 
अत्र देतु दर्बयति- ससु््ौषदेयक्षपणहतधियिति। सथयुप्ताना सम्यक् 

सुक्षना द्रौपदेयाना द्रौपीपु्राणा क्षुपणेन वधेन हतधियम् अविदितेतिकर्तव्य 
ताकम् । अय पण्डववदयपरिताणप्रकारमाह--हे विभा बवे पाण्डवानामु 
च्छिस्ये पुन अपरि च अले उततरागरम विदाति रक्षन् अड्गुष्ठमातर चक्र 
पाणि जटरम् जगा किरं इति। विभो रशाक्तिसम्पन्न। सव श्रीषष्ण | 

उच्छित्यै वदच्छेदाय। जपि चेति समुचये। अस दरौपिप्रयुकते नघयानने 
दय्थं ¦ उच्तरागर्भम् उत्तराया अमिमन्युपल्या गर्भम्! विशति प्राते 

सति। रक्षन् रक्षितुमिव्यं । अदूगुषठमात जडगुष्मानेवपु । चन्र 
पानि सदशेन पाणौ वहन्} जठरम् अर्थादु्राया उद्र्म्। अगा 

गतवानसि । किलेति गर्तायाम्! भगवानुत्तराया जठर भ्रविद्य चकरेणाक्च 

निवारय गर्मम्थ दिश्य ररक्षवय्थं ॥ 

अथ धर्मजस्य भक्ति भीप्मस्य पुति च प्रदाय भगवान् कतरुल्योऽ 
मूदिव्याद-- 

धमाप -धे्नोरमिदयदसखिल छन्दमृत्युस्छ भीम्म 
स्त्व पद्यन् भक्तिभूत्ैय दि सपदि ययौ निष्करमेदमभूयम्। 

सयाज्याधाशचमेधैस्विभिरतिमैभैमेज पूरणंकाम 
सम्प्राप्तो दासक त्य पयनपुरपते पाहिमा सवरेगात् ॥ ११ ॥ 



दं्कम्-८७] ऊुचेखोपास्यान॑व्णनम् । ६३३ 

धर्मोधमिति ॥ चन्दश्ुः सः भीप्मः धर्मसूनो: अघिरं धर्मोषम् 
यमिदयत् त्वां पयन् भक्तिमता एव सपदि निप्कलन्हमूयं ययो हि 

छन्दमूस्युः स्वच्छन्दमृष्युः। सः भगवतो मूमारहरणे प्रमघुहत्। धर्मसूनोः 

युधिष्ठिरस्य 1 खिलं समम्तम् । ' धर्मोधं धर्मसच्चयम् । अभिदधत् 

कथयन् । कथयिववेदरथः}! लां श्रीङृष्णम्) भक्तिमू्ना भक्यतिज्ञयेन । 

सपदि रिषि! निष्कलब्रहममूयं निप्कलब्रह्मासताम्। भगवस्सायुज्यमियर्थः} 

यथौ प्राप। हीति प्रसिद्धौ] हे पवनपुरपते अथ अतिमहितैः तिभिः 
जधमेधेः पर्मेजं संयाज्य पूर्णकामं द्वारकां सम्धपतः लं मां सर्वरोगात् पाहि। 

पवनपुरपते गुवायुपुरनाथ। अथ अनन्तरम् । अतिमहितेः अस्प पूजितैः! 

धर्मजं धर्मपुतम्। संयाज्य याजयिता । पूर्णकामं पूर्णमनोरथम्] देति 
शेपः। संप्रा. अधिगतः। ववं श्रृष्ण.। मामनन्यशरणम्। सर्वरोगात् 

वातादिभ्यो विभ्यो रागादिभ्य आन्तरेभ्यश्चामयेभ्यः इव्यर्थः] पाटि त्रायस्व ॥ 

इत्ति सास्वादिवधवणनं भारतयुद्धोपक्रमवणनं भातयुद्धवर्भनं च 

पडशीतितमर्दद्ाकं सेकम् ॥ 

सप्राञ्लीतितमदश्षकम् । 

अथ मगवत. कुचेखनुग्रहरकारं वर्णयति-- 

कुचेलनामा मवतः सतीथ्येतां 
गतः स सान्दीपनिमन्दिरे दिजः। 

सदेकरगेण धनादिनिस्षो 
दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी ˆ ॥१॥ 

कुचेलनामेति 1 सान्दीपनिमन्दिरे मवतः सतीर््यतां गतः छुचेट 
नामा सः द्विजः खदेकरागेण धनादिनिम्षदः प्रशमी मृदाधमी दिनानि" 
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निन्ये। सान्दीपनिमन्दिरे सान्दीपनेः तान्नो सुनेर्मनदिरे भवने। मवत 

शीङ्प्णस्य। सतीर्थ्यतां सव्रह्मचारितवम्। गतः प्रा्तः। कुचेलनामा कुरे 

लार्यः। सः मगवतः प्रभ्रमित्रतवेन प्रसिद्धः| द्विजः ब्राह्मणः। तदप 

रगेण खयि श्रीकृष्णे एवैकसिन् रागेण प्रेमर््षणया भक्त्या । धनादि 
निःसह: धनादौ नि.म्परटः निरमिरापः। प्रमी जितेन्दियः। गृहाश्रमी 

गृहमेधी सन्। दिनानि दिवसान्! निन्ये नीतवान् ॥ 

छधा्तायाः कुचेरुपल्याः परर्थनाप्रकारं दर्शयति-- 

समानश्रीराऽपि तदीयवह्टमा 

तयैव नो चित्तनयं समेयुषी । 
कदाचिदूचे यत एृत्तिरन्धये 

रमापतिः फं न तखा निपेष्यते ॥ २ ॥ 
समानशीठेवि। समानरीसा अपि तथा एव चित्जय॑ नो समे 

युपी तदीयवह्मा वत कदाचित् वृविरुन्धये उचे। सभानश्षीया समानं 
इनेरस्वभावतुल्यं शीरं स्वभावो यस्याः सा। अवि्ररेपे। तथैव कुचे 
उवदेव । चितजयं चितस्य मनसो जयम्] धनादिनि.हलमिपयथै, । 
नो समेयुपौ अप्राप्वती । तदीयवहभा कुचेरप्ी | यतेति सेदे। 
तथाविधाया. कुचेटपल्या दारिषदु.खानुसन्धानं कवे. खेदहेतुः। कदा 
चित् एकदा। दृषिरन्यये भरतेजीवनप्य रन्धये पराप्टै। उचे अवदद् । 
पतिमिति रोपः] उक्तिप्रकारमाह-- सखा रमापतिः किं न निकेयते ्ति। 
सखेत्यनेन निपेदौचित्यं धोत्यते। रमापति. धीक्ृप्यः। रमाया. रक्ष्माः 
परतिसित्यन्वर्थोऽयं रमापनिशब्दो भगवत ॒स्वत्ेवकानां सर्वसम्पतसमृद्धिपदानि 
साम्य व्यनक्ति। यथपि शोकेऽम्मन् युप्मच्छब्देन भवच्छव्देन वान भग 
वतो निर्देशो विधते, तथास्युचरश्य काषियतस्येतिशब्दस्यारथपदर्तानपरतवेन 
न स्तोत्तवानुप्पसि । अथवा, भगवत्नितयप्याहत्य योजनेऽपि न स्तोत्तत्वानु 
पपृत्तिरिति द्रव्यम् ॥ 
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कुचेरुप्य द्वारकां प्रति गमनमाह-- 

इतीस्तिऽयं प्रियया श्चुषातेया 
लुगुप्समानोपि धने मदावहे । 

तदात्वदालोकनकौतुकाययौ 
वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनम् ॥ २ ॥ 

इतीति) श्वुधा्तया प्रियया इत्नि ईरितः अये धने जुगुप्समानः 

अपि तदा त्दालोकनकौतुकात् पटान्ते प्रधुकान् उपायनं वहन् यथौ | 

्ुधातया श्चह्षामया। प्रियया पल्या। इति रमापति; किं न सेतया 

धुक्तपरकरिण। ईरितः उक्तः। अयं कुचरः] धने सम्पत्समृद्धौ । जुगुप्स 

मनिः जुगुप्सावान्। अगिरविरोधे । तदा तसि्नवसरे । त्दारोकन 
कौतुकात् खदाटोकने तव श्रीछप्णस्यारोकने दर्चेने कौतुात् ुतूहसत्। 

पटान्ते वललाशवरे प्रथुकनेवोपायनुपहारम्। बहन् दधानः। ययौ जगाम । 
धने जुगुप्सायां हेठः-- मदावहे इति मदावहे मदजनके। 

कुचेरुस्य भगवन्निकेतनप्रा्तिमाह-- 

गतोऽयमाशयंमयीं भवस्पुरीं 

गृहेषु शेव्यामचनं समेयिवान् । 
प्रविश्य वेडष्टमिवाप निर्वि 

तवातिसम्भावनया तु किं पुनः ॥ ४ ॥ 

गत इति|| अयम् आश्यरयमयी भवसपुरीं गतः गेषु शव्यामवनं 
समेयिवान्। जं कुचेलः । आश्वर्थनयीम् अनस्परिर्पतयाऽ्ूसुतं द्रएूणा 
सुत्ादयन्तीम्। मवस्ुरी मवतः धीकृप्णस्य पुरीं द्वारकाम्} गतः प्राप्तः 
गृहेषु दषटसादसेषु मध्ये । हैव्यामवनं कव्यायाः मवनम् । समवि 
वान् प्रा्वान्। तेव अतिसम्भावनया तु वैकुण्ठं भविदय इव निर्तिमाप, 
क्कि पुनः| तव शीक्ृप्णस्य। अतिस्म्भावनया जपिकया पादावनेजन 
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वेषे ( ण्ट 

वीजनादिख्पया सम्भावनया सम्भाननेन । तुर्वरोषे। तमाद--वेवुण्टमि 
त ले ९८ न्दम् 

त्यादि] वैकुण्ठं विङुण्टलेकम्। प्रविदय ब्राप्य! निर्ध परमानन्दम्] 

जाप प्राप] कि पुनः। उच्यत इति दोपः) इतोऽपरिक न किश्चिदपि 

वे्तव्यमम्तीरयर्भः ॥ 

युचेलेन मह भगवतः सम्भापणत्रकारमाद-- 

प्रपूजितं तं प्रियया च धीलितं 
फेरे गरीत्वाऽथयः पुराकृतम् । 

यदिन्धनार्थं गुद्दास्योदितै- 
रपतुवपं तदभि कानने ॥ ५॥ 

्रपूज्ितमिति॥ सं ् रमूनितं प्रियया वीजितं च तं करे गरीवा 

परात् भकथयः। चं श्रङ्ृप्णः। प्रपूजितं परकर्थेण पूजितम् | प्रियया 

व्यया । चकार्ः' समुचये। ते ङुवेटम् । गृहीता जादाय} पुरा 
छृतं पू गुरुङले कतं इृतम्। अकथयः उक्तवानसि। उक्तिभकारमाह-- 

इत्यन गुस्दास्वोरतैः अम्मामिः कानने यत् अर्ुवप तत् जमर 
इति। इन्धनार्थम् इन्धनमाहर्ुम्। शुदास्वोदितैः गु्दरिः गुर्पल्या 

चोदितैः प्रेरितै.। कानने वने अपतुवर्धम् अपरत वर्थत्यतिर्ति काटे 
वर्ध्] आसीदिति देपः। अभि सोढम्। अपर्तुवर्ममर्पोति यत्, 

तत् पुराकृतं कमीकथयदिति सम्बन्थ इति भक्तप्रिया ॥ 

भगवतः छुचेलानीतस्योपायनम्य प्रतिमरदं॑दर्धयति-- 

अपाजुषोऽस्मात् पृथुकं वछादथ 
प्रमृद्य बु्टौ सकृदाशिते त्वया । 

कृतं छृतं नन्पियतेति सम्प्रमा- 
रमा किरोषेत्य करं स्येते ॥ ६ ॥ 

च्रपाजुप इति ॥ अथ त्वया अस्मात् बत् प्रथुरुं सुरौ प्रगृह्य 

सङ्ेत् आशिते रभा सम्भ्रमात् उपेव्य इति ते करं सयेध किल। अथ 
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अनन्तरम्। स्वया श्रीकृष्णेन । अस्मात् कुचेलात्। बखत् वरेन । 

भ्रगृ्य जदाय। सङ्ृत् एकवारम् ! जआद्रिते तस्मिन् सुकते सति। 

रमा श्रीः। सम्भ्रमात् खरया। उपेत्य जगत्य। इति एवमुत्ला। ते 

श्रीकृष्णस्य । करं पुनरपि मोक्तु कुचेखात् प्रथुकं गृहीतुमुयतम्। रुरोध 

निवारितवती । किठेति वार्तायाम्] रमाया उक्तिप्रकारमाह-ननु इयता 

कृतं कृतत्रिति। नन्वित्यामन्त्रणे। दयता एताबन्मात्िण | शृतम् इह 

चायु च समस्तविधभोगसाधने पर्याप्तम्] सम्भमाद्रिरक्तिः। ईइतोऽपिकस्य 

खस्प्तादस्य समुचिता या सम्पत्समूृद्धि तसम्पादनेऽहमसमर्थति भावः । 

भगवतो वलत् प्रुकस्वीकारे देठः-- तरपाजुषः इति। श्रीनिकेतनाय मग 

चते कथं पुकमुष्टि ददामीति लजक्रिखादिवयर्थः ॥ 

अथ कुचेरुस्य प्रतिनिवृत्तिमाह-- 

मक्तेपु भक्तेन स॒ मानितस्त्रया 
पुरीं बसमनेकनिशां महासुखम् । 

चतापरेचदरैविणं विना ययौ 
विचित्ररूपस्तव खस्वनुग्रहः ॥ ७ ॥ 

भक्तेम्विति ॥ स. भक्तेषु भक्तेन त्यया मानितः एकनिशां महा 
सुखं पुरी वक्षन अदेव. द्रविणं विना ययौ वत] सः वुचेर. } भक्तेषु 

भक्तिमस्यु। भक्तेन वत्सकेन । व्या श्रीकृष्णेन। मानित सम्यकू 

सद्छतः। एकनिदाम् एकमात्रा रात्रिम् । म्टजुखगिति ज्रियाविशेपणम्। 

पुरी द्वारकाम् । अपरे अन्येदयः। द्रविणं विना धनेदरोनापि विना। 

यौ स्वगृहं परति निधृतः। वतेति खेदे भनलभेच्छ्या समागतस्य 
कुतयेखस्य तदखामजनितं दोकमनुरन्धाय कवेः सेद" अथ भगवक्छृतं तद 

नुगरहटमनुसन्धाय सदर्पादूतमाह-- तव अनुग्रहः विचित्रूप. सेड इति। तव 

धीङृष्मस्य। विचिवररूपः समक्षासमक्षादिरूपेण वट्प्रकारः। सखस्विति 

प्रमिद्धौ ॥ 
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द्वारकाया निर्गच्छतः कुयरम्य चिन्तापकारमाद-- 

यदिद्ययाचिष्यमदास्यदच्युवो 
-कदामि मार्या किमिति वज्रम 1 

खदृक्तिरीटास्मितमग्रधीः पुनः 
कमादपदयन्मणिदीप्रमाठयम् ॥ ८ ॥ 

यदीति॥ इति पुनः लदुक्तिटीदयक्ितमद्मथीः व्रजन् अषौ क्रमात् 

मणिदीपम् मारयमपद्यत् । इति एवं विचिन्त्य। पुनः धनन्तरम्। 

खदुक्तिटीराल्षितमम्नधीः तव शीष्प्णस्य उक्तौ मधुरालापे रीलास्मिते चे 
मद्रा तदित्तरविपयानवगादिनी धीयस्य सः] ननन् गच्छन्। यप्र 
कुवेरः। ऋप्रात् करमेण। मगिदी्रं मणिभिः रतर्दपसुजरम्। आर्ये 

स्वभवनम् अपृदयत् दृष्टवान् । कुचेरस्य चिन्ताप्रकारमाह-- धह यदि 

अयाचिप्यम्, तरिं अच्युतः अदस्यत् हि, भार्यो कि वदामि इति। 
अयाच्यं याचितवानस्मि। अच्युत श्री्प्णः। अद्यत् दि। दीव्य 

वधारणे । दाप्यत्येव ¡ नाहं याचितवानच्युतव्य न दचवानिदरधः। मर्था 
मम पति; युदौ मगवत. श्ीङ्ृ्णात् प्रमूतं धनमादायागमिव्यतीति चिन्त 
यिता मद्गमनपतीक्षिणीम्। किं वदामि अह्त्वा याचनामप्रि निर्पुनः भरति 
निक्रचोऽहं कि कथयामि । विचारदश्चायां न किमप्युलद्यामीलर्थः ॥ 

कुचेलो भगवदनुग्रहं वुवुध इव्याद-- 

किः मार्विभ्े् इति प्रमन् क्षणं 
गृहं प्रविष्टः स दद्दा वह्माम्। 

सखीपरीतां भणिरेमभूषितां 
बु्ोध च त्वत्करुणां मदाद्युताम् ॥ ९ ॥ 

किमित्ति॥ सः कि मार्मविध्रंयः इति क्षणं मन् गृ प्रवि 
बमा ददद! सः कुचेलः। फं मामविभयः किं मारम्र्ः। जात 
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इति देषः। किन्नु खल्वहं मार्गात् भ्रष्टः पुनरपि द्वारकां प्रविटोऽस्मीति 
विचिन्त्येयर्थः। भमन् करव्यमजानानः। पुनः गृहं भगवदनुग्रहेण र्थं 
सुरपुरातिायिनं स्वकीयमाटयं प्रविष्टः प्रा्तः। बलमां स्वपलीम्। ददर्शं 
दृष्टवान् । यद्मायस्तदानीन्तनमवस्थाविदेपमाह -- सखीपरीतां मणिहेम 

मूषितामिति । सखीपरीतां सखीमिः परीतां परिवृताम्। मगिदेममूपितां 

मणिमिः मगिमैरामरणैः देना स्व्णमयेश्ामरणेदूपितामरद्छताम्। मदा 
दमतां त्वत्करणां दुबोप च। महादूमुताम् अमर्लटुरमाया आससम्पदो 
मगवक्छपर्ेतुकतयाऽयन्तमदूुततकारिणीम् । त्वत्कर्णां तप्र श्रीकृप्यश्य 
कर्णां कृपाम् । बयुवोध वुवुधे ॥ 

अथ विस्मयनीयं कुचेखप्य चरमगतिमाद-- 

स रत्रशारामु वसन्नपि स्वये 

सथुनमद्धक्तिभरोऽशरेतं ययी । 
त्यमेवमापूरितभक्तवाज्छितो 

मरत्पुराधीश हरस्व मे गदान् ॥ १०] 
ः 

सं इति॥ सः म्वयं रलशारसु वसन् अपरि समुनद्वक्तिमरः 

स्मृते ययौ] स. कुचेटः। रलव्रारायु रलमयीषु शदयतु सौधपडूक्तिपु 
कामो्ीपनविमवेपु। अपिरविरोषे। सुखितम्य भगवस्मरणासम्मवादिरोधः। 
उक्तश्च केनचित् सुधिया--ष्विषद सन्तु नः शधयातु सद्वी््यते दरि" 

दति । समुत्नमद्धक्तिमरः प्रवद्धभवद्यति्यः। अमृते मोक्षम् ययौ 

प्राप जथ प्रार्भयते --हे मस्सुशधीश एवम् आपूरितमक्तवाच्छितिः ववं मे 
गदान् हरम्ब इति। मस्तुराधीय श्वीगुरूपवनपुरनाथ। ण्वम् उक्तप्रकारिण | 

अपृरितभक्तवानिटतः आपूरितं दतं भक्तस्य कुचेटस्य वान्टितम् अमिरपिते 
येन] खं धीरष्णः। मे ममानन्यद्यरणस्य। मद्रान् वादानाम्यन्नरांश्चाम 

यान्] हरस्व निवार्य ॥ 

दनि पु्चलोशक्यानयर्णनम् 

सष्ठादीतितमद्दाफम्॥ 



अष्टाद्ीतितमद्रकम् । 

अथ भगवतो मतुपरपुनानयनमाह-- 

प्रगिवाचायेपतराहृतिनिश्मनया स्वीयपट्षलुवीकषां 
काङ्कन्स्या मातुर्या सुतरयुषि यलि प्राप्य तेनाचितस्वम् । 

धातुद्छापाद्धिरण्यान्वितकरिपुभवान् शौरिजान् कंषमप्रा- 
नानीयैनान् प्रदश्यं स्मपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचे; ॥ १ ॥ 

प्रागेवेति ॥ तम् आचार्यपत्राहतिनिशमनया भरार् एव स्वीयपदू 
सू नुवीक्षां काङ्क्षन्त्या मातुः उवा सुतसुवि बि प्राप्य तेन अर्चितः 

धातुः शापात् टिरण्यान्वितकशिषुमवान् शौरिजान् कंसमप्रान् मरीचेः पूष 

पुतान् आनीय प्रद्यं एनान् स्वपदम् अनयथा: । सं श्रहृष्णः। मचाये 

पु्ाहतिनिशमनया आचार्य्य सान्दीपनेः पुतरप्य आहतिः आनयनं तस्या 

निदपनफा! शतं पतद् आनीय स्रय्य दक्षिणं कतकानिति निदप्येत्य्ैः । 
स्वीयपरूमूनुवीक्षां स्वीयानामालीयानां षण्णां सूनूनां पुत्राणां कंसेन 

पूर हतानां वीक्षां ददनम्) काड्कन्तया इच्छन्त्याः} मातुः देकयाः। 

उक्त्या वचनेन! सुतलभुवि युतटनाप्नि लोके) बरहि महावदिम्| प्राप्य 

उपगम्य। तेन बरिना। अर्बितः पूनितः) धातुः त्रसणः। दिरण्या 

न्वितकरिपुमवान् दिरण्यकटिपोः पुत्रतया जातान् । पुनः शौरिजान् शौरे 

्वमुदेषादेवभ्यां जातान्। कंसभेमान् कंसेन ममान् दतान्। पूर्वपुत्रान् 

पू्ासजान्। प्रदश्य॑॑मात्रे दयन् । एनान्. मरीचेः सुतान् 1 स्वपदं 
स्वकीयं स्थानम्| अनयथाः नवानि ॥ 

जथ श्रुतदेवव्हुखाशवोर्युक्तिमदानमाह दाभ्याम्- 

श्रुतदेव इति शरुतं द्विजेन्द्रं बहटा दृपति च भक्तिपूणम् । 
युगपच्यमयुग्ररीतुकामो मिथिलां प्रापिथ तापैः समेतः ॥ २ ॥ 
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शुतददष `इति ॥ दं श्रुतदे्वः इति शतं द्विजेन्द्रं वहुखधं नृपति 
च युगपत् अनुग्रहीतुकामः तापैः समेतः मिथिलां पापरिथ] चं श्रीकृष्णः । 

रुनं प्रसिद्धम्। द्विजेन द्विजशष्ठम्। वहुखश्वं तत्तामानम्। चति राजा 

नम्। चकारः समुचये। युगपत् समकाठम्} यनुग्रहीतुकामः अमुत्र 

दीतुभिच्छन्। तापैः सुनिमिः । समेतः सदितः। मिथिलां मिल 
नगरीम्। प्रापियि प्र्ठवानसि। श्रुतदेववहुखाश्वयोरनुप्रहणिच्छायां देतुमाद-- 

भक्तिपूर्णमिति। मत्या पूणैभू। एतचोमयत्त सम्बध्यते ॥ 

गच्छन् द्विमूतिरुभयोयंगपननिकेत- 
मकेन भूरिविमपिहितोपचारः। 

अन्येन तदिनमूतैव फलोदनायै- 
स्तुरयं प्रसेदिथ ददाथ च अुक्तिमाभ्याम् ॥३॥ 

गच्छन्निति ॥ `लं द्विमूतिः उभयोः निकेनं युगपत् गच्छन् एकेन 

मूरिविभवैः अन्येन तदिनमृतः फ़लीदनयैः च विदितोपनारः तस्यं प्रसेदिथ, 

साभ्यां सुक्ति ददाथ च। लवं श्रीृप्ण.। द्िमूतिः जङ्गीङृतशरीरढयः। 
उभयोः वहुखशश्रुतदेवयोः। निकेतं गृहम्। युगपत् समकाटम्। गच्छन् 

परा्ः। पेन बहुलाथेन । भूरिषिमवे. मूरिमिः प्रमूकतैः विभवैः उपकरणः। 
अन्येन शरुतदेवेन। तदिनभ्नैः तम्मित्ेव दिने भूतैः सम्भृतैः करोर 

नाधः फटौदनप्रभृतिषिः। विदितोपचार विदितः हृतः उपचारः पूजा 

यम्य सः। तुर्ये न्यूनाधिकमाविन विना । प्रसेदिथतयोः प्रसन्नोऽम्ः। 

आभ्यां बहुखाधद्रुतदेवाभ्याम्। मुक्ति मोक्षम्। ददाथ दवानस्ति। 

चकारः समुचये ॥ । 

अथार्जुनस्य गर्वापनयनपुरम्सरे भगवति तच्वदुद्धयापादनप्रकारमाह-- 

भूयोऽथ द्वाखत्यां द्विजतनयग्रतिं त्टापानपि सं 
फोदा दवं निरन्प्याद्विति फिर कथयन् पिश्ववोदाप्ययोदाः। 
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द्दाकम्-८८] अर्युनगर्वापिनियनवर्णनस् । ददे 

अथार्जुनस्य द्वारवस्यामागमनं प्रति्ञाविधानं चाह-- 

नष्टा अशस्य पुताः पुनरपि त्त्र तपेक्षया कटवादः 

स्पष्टो जातो जनानामथ तदवसरे द्वारामार पार्थः । 

मैत्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतग्रतौ विग्रव्यप्ररोदं 
श्रत्वा चक्रे प्रतिक्ामयुयहृतस॒तः सन्निवेक्ष्ये शातम् ॥ ५ ॥ 

नशा इति ॥ अस्य अष्टयुताः नष्टाः! अस्य द्विजस्य । नष्टाः 

मृत्ताः। पुनः अपि तु तव उपेक्षया जनानां स्पष्टः कष्टवाद; जातः! पुन 

रपि अष्ट्वपव्येषु नषटप्वपि । अनेन मगवदुपेक्षाया अत्यन्तमनौ चित्यं योध्यते! 

तर्विरोपे । तमाह--तवेोपेक्षयेति। तव जगदीश्वरस्य द्विजखतांखातं समर्थस्य 

शरकुष्णप्य ! उपेक्षया ओदासीन्येन। स्पष्टः प्रकाशः। न तु गूढः। 
कष्टवादः कष्टमिदं भगवतो द्विजखतपरिरशणोदासीन्यमिति प्रवादः | जातः 

सज्ञातः। अथ तदवसरे परार्थः द्वारकामार। अथ अनन्तरम् 1 तद्व 

सरे तल्िन्नवसरे। पार्थः अर्जुनः! द्वारकां द्वारवतीम्। आर प्राप। 

ततर तैच्या उपितः जसौ नवमघुतमृतौ विपरवर्यमरोदं श्रत्वा प्रतिज्ञां चके। 
ततर द्वारत्याम् । मेन्या मरिवतया। उपितः वसननिलर्थः। असौ अर्जुनः । 

मवमसुतमृपतौ विभ्रस्य नवमेऽपि पुत्रे मृते। विप्रवर्यप्ररोदं विप्रपर्यस्य द्विज 

वरस्य परोद प्रकृष्टे रोदनम् । श्रुता आक्ण्य | चरे उत्तवान्। प्रतिजा 

प्रकारमाह--अनुपहतसुतः जटं शानु सतनिवेक्ष्ये इति| अनुपहत 

युतः अदतञनिप्यमराणपुत्रः) छायम् जभिम्। सत्रिवेक्ये प्रविदय प्राणां 

स्त्यक्षे। ययं जनिष्यमाणं तव पुरे न दास्यामि, तर्न प्रविदय प्राणन् 

स्यक््यामीव्य्थः। इति भरतित्तां चक्र इति सम्बन्यः ॥ 

अर्जुनस्य द्विजघुतपरिरक्षगोयमायाद-- 

मानी स चामपृष्टा द्विजनिलयगतो वाणजारमदययै 
धानः परतिगेदं पुनरपि सदसा ट्एनषटे कुमारे । 



६४४ नारायणीयम् < स्कन्ध -६० 

याम्ानैन्र तथाऽन्याः सुरमरनगरीरमिवयाऽऽसाय मयी 

मोयोचोगः पतिप्यन् हतथुजि भयता सस्मित वारितोऽभूत् ॥ ६ ॥ 

मानीति 1 मानी स॒ लाम द्रिजनिर्यगत गाणजारै 
महति सूतिगेट् रन्धान पुन अपि कुमारे सहसा दृषने याभ्याम् देना 

तथा अन्या सुरबरनगरी सय म्रियया आताय मोघाचोग हतभु परति 

प्यन् मवता सम्मित वारिति अमूत्] मानी आश्रितरकषणेऽद्ितीयोऽहमिस्य 

भिभानवान्] इद विदोपण त्वामष्टत्यत देतुमदर्शगपरम्। स अर्जुन । 

ल्वा श्रीरप्णम्। परममित्रमपीति माव ¡ अप्र जनाप्रच्य्य। द्विजनिलय 

गत॒ द्विजम्य ब्राहमणस्य निटय गृह गत प्राप्त 1 बाणजहि शरीधै । 

महस्त मटद्विरभेयादिभिरतै 1 सूतिगेहं सूतिकागरहम्। रन्थान शृत 

प्ञ्रो रक्ननप्यर्भ । पुन अनन्तरम् । अपि समुचये! वुभरे दशमे 

द्विजसुते। सहसा क्षिति) दृनषटेदृटे प्रसूते ने अदर्शन गते सति। 
जत्िमात्र एव क्षटिति सशरीरमदर्शंन गत इव्य्थं । पूेभ्योऽय विप इति 
द्रष्टनयम्। याम्या यमसम्बन्धिनी पुरीम्। टरेनीमिन्धसम्बन्धिनी नगरीम् । 

तथा तेन प्रकारेण। अन्या इतरा । सुश्वरनगरी सुरवराणा वस्णद्पे 

रदीना नगरी पुरी। सव सदा] विया येगैवरयेण। असाच 

परप्य। मोधोयोग मोष निष्कल उचोग उयमो यम्यस 1 सय॑ गवेष 

यन् द्विनसुतमदृष्टेवय्थ । अत एव हतथुनि बद । पतिष्यन् प्रतिज्ञा 

पर्चिाटयितु पतितुमुयत । भवता श्रीद्प्णेन} सम्मित स्मितेन सदह वर्ष॑त 

इति यथा भवति तथा। वार्ति निवारित । रीरस्य देवसपिश्षतमिदानी 

मवगतमिवयर्जुनम्य भावविदन स्मिते हेतु ॥ 

अथ मगवदर्जुनयोर्विङुण्ठरोकगमनमाह-- 

सार्पे तेन प्रतीचीं दिश्मतिजपिना स्यन्दनेनाभियातो 
लोकालोक व्पतीठस्तिमिरभरमथो चक्रधान्ना निरन्धन्। 
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दृर्म्-८८] असुनर्वापनयनव्णनम् । ६४५ 

चकर्ष स्थितमथ विजयं पद्य पद्येति वारां 
` परे सं प्रादद्शैः किमपि दि तमसां दूरदूरं पदं ते ॥ ७ ॥ 

, सार्धमिति। सं तेन साभ प्रतीची दिशम् अतिनषिना स्यन्दनेन 

अमियातः लोकालोकं व्यतीतः अथोः तिमिरमरं चक्रधाप्ना निरुन्धन् अथ 

चकर्ष स्थितं विजयं वारां परि इति ते पदं प्रादद्ैः। ख 

श्ी्ृष्णः। तेन अर्जुनेन। साप सह! प्रतीचीं  वास्णीम्। दिश् 

आश्चाम्। जतिजविना अचिन्ध्यवेगेन। स्यन्दनेन भगवतो दिभ्येन रथेन। 

अभियातः गतः} खोकालोकं चक्रवालम्। व्यतीतः अतिक्रान्तः] अथो 

अनन्तरम् । ' तिमिरमरं लोकालोक वदित्सूर्याोकामावाद् पूञ्ञीमूतमम्ध 

करारनिकरम्। चक्रधान्ना सदस्तारतेजसा। निरुन्धन् निवारयन्। अथ 

अनन्तरम्। चक्रांगुद्धिटदष्टि चक्रांश्ुभिः सहमरारगमस्तिमिः हवि विलोक 

नाक्ष्मा दृधय्य तम्] स्थितं चश्चुपी निमीस्य स्थितम्। विजयम् अर्ज 

नम्। वारां पररि कारणजरस्य मध्य इत्यथैः । इति एवमुव्ला। ते 

विकुण्ठनिरयस्य श्रीकृष्णस्य । पदं विकुण्ठलोकसंत्नितं परमं स्थानम् । 
प्रादद्र्शीः भ्रदधितवानसि। भगवत उक्तिप्रकारमाह-- पद्य पर्य इति। 

थत्र द्विस्कस्या भगवसपदम्य दर्धनीयतातिशयो ध्वन्यते। दर्शनीयतातिशये 

देतु दर्शीयति--तमसां दृर््रं किमपि इति। तमसां दूरदूरम्। अत्रे तमः 
पदे रजसोप्युपरक्षणम्। रजम्तम कार्यमूतेः मानकोधमयाद्विमि- काप्य 

एमितय.। किमपि अनिंददयस्पम् ! दीति प्रसिद्धौ + 

"का व) 

श्रकृप्णरजुनयोभगवन्समागममाह -- 

ततराभरीने भुलद्धापथिपश्टयनतले दिव्यभूषायुधार्य- 
रावीतं पीतचेरं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमद 

मूतीनामीभितार परमिह तिघृणामेकमध श्रुतीनां =` 
त्वामेव चं परात्मन् प्रियमगमदितो नेमिव वरेन्यद् ॥ < ॥ 
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तवेति ॥ टे परान् सं प्रियसलसदितः स्वमिव नेमिथ । 

परासन् पलप] लं श्रीष्णः। प्रिय्लसहितः प्रियससेन परिय 

कितिणा्जुनेन सहित । वयमिव] श्रीवैङुष्ट्य द्वारकावासिनः शीम्णप्या 

प्यप्येनानन्यमिवयरथ. ! नेमिथ प्रणतोऽम्. । विदुष्टलोकवासिनो मगवतः 

स्वहपमाह-- तत्र भुजङ्गामिपररायनतले आसीनं दिव्यमूपायुधयैः आवीतं 

पीतचेे प्रतिनवजल्दश्यामटं श्रीमदङ्गं॑तिसृणा मूर्तीनामीितारम् शट परं 
श्रुतीनाम् एकम कषेमरूपमिति। तत्र कारणजलमध्यवर्तिनि विकुण्ठनिलये। 

सुजङ्गापिपशयनतले अनन्तमोगतल्पे! आसीनम् उपवरटम्। दिव्यमूपायुघयै 

दिव्यामरणदिव्यायुधप्रमृतिमि.। आवीतं परीतम्} पीतव पीताम्बरम् । 

प्रतिनवजख्ददयामरं नूतनजटधरच्छविम्। श्रीमदङ्गं श्रीमत् रम्या विराज 

मानम् जङ्ग हरीर यम्य तम्। तिसृणां मूर्तानां ब्रहमदीनाम्। ईरितां 
रक्षितारम् । अत विष्णोरपि तरिमूर्यन्तर्मततया स्वस्य म्बयमेव रश्षितेति 

सिद्धम्। अत एवोक्तम्--इह प्रमिति। इह जगति। परम् सर्वो 
ष्टम्] श्रुतीनाम् वेदानाम्] एकमथ प्रभानप्रतिपाचम्) अत एव कैम 

रप परमपुरुपार्थष्वूपम् ॥ 

अथ भगवतो द्विजवेरे तद्सुता्णमाद- 

युवां मामेव द्वावधिकविवृतान्तर्हिततया 
विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्रयमहमदा्प द्विजसुताम् । 

नयेतं द्रागेतानिति खट वितीणोन् पुनरमून् 
द्विजायादायादाः प्रणुतमदिमा पाण्डजलुषा ॥ ९ ॥ 

युवामिति ॥ त्वम् इति ख वितीर्णान् मूल् आदाय पुनः 
जनुषा प्णुतमहिमा द्विजाय जद. वत्वम् श्रीप्ण । इति प्पवमुषवा । 

तवति वाक्यारुङ्ारे। अथवा खस्विति परतिद्धौ । अदा. इत्यस्योचतरमन्वेति 

1 वितीर्णान् भगवता दचान्। अमून् सर्वान् द्विनासजान्। आदाय 

त्य] पुनः जनन्तरम्। ,पाण्डुजनुया अर्जुनेन । म्रणुतमहिमा प्रणुतः 



॥ 

दशकम्-८८] अर्युनमर्वापनयनवर्णनम् । दथ 

प्वर्येण स्तुतः महिमा माहास्म्यं यस्य सः! द्विजाय ब्राह्णाय। अदुः 

द्वारकां प्राप्य दत्तवानसि । ्रीवेकुष्टस्योक्तिप्रकारमाह-- अहं स्वयं मामेव 

अपिकविदरतान्तरदिततया विभिन्नौ बुषा द्रौ सन्दष्ट द्विजसुतान् अहम् , 

एतान् द्रा नयेतमिति। अधिकविदृतान्तर्हिततेया अपिकविद्रतः शुद्धसत्वो 

पापिकतया प्रकटितनिनेश्वर्मः अन्तर्हितः उपाध्यन्तर्हितनिजेदवर्थः तयोः 

अधिकविवृरतान्तर्दितता त्या विभिन्नौ जीवेदधररूपेण मासमन । युवाम् 

कृष्णार्जुनौ । द्धौ द्विषा वर्तमानौ । सन्द्रषटम् सम्यक् द्रष्टुम् । द्विजुतान् 

ब्रह्मणपुततान्। अहार्थ हतवानसि | एतान् समीपे वर्तमानान् । द्विज 

सुतान् दश! द्वाद ज्ञटिति} भयेतम् आदाय द्वारकां नीत्वा द्विजाय 

यच्छतमियर्थः ॥ 

अथ भगवतो यजनादाह- 

एवं नानाविदै्जगद्मिरमयन् पृष्णिवंशं प्रपुप्ण- 
नीजानो यत्तमेदैरतुठबितिभिः प्रीषयन्नेणनेताः 

भूमा्ेपदम्भातपदकमरनुपां मोक्षणायावतीर्ण; 

पूर्ण रहब साक्षायदुपु मलुजतारूपितस्तवं व्यलासी; ।॥ १० ॥ 

एवमिति ।॥ मृमारपदम्मात् पदकमश्जुपां मोक्षणाय मनुजता 

रूपितः यदुषु अवतीर्णः पूर्ण ब्रह्म एव तम् एवे नानाविहरि- जगत् अभि 
रमयन् व्रप्मिवं्यं प्रपुप्णन् यजमेदरैः जानः अतुखविहतिभिः एणनेतराः श्रीण 

यन् सक्षात् व्यरासीः। मूभारकेपदम्मात् मूमारम्य सुदो भारायमाणानां 

नुपाणां कषपस्य संहारस्य दम्माद्वयानेन । पद्कमरमुषां पद्कमरं जुषन्ते 

सेयन्त इनि तथाविधानाम्। मक्तनामिवय्थः। मोक्षणाय संसारसागरसमु 

सरणाय। मनुजतारूपितः मनुजतया मनुप्यत्येन ख्पितः परच्छन्नस्वस्वरूपः। 
यदुषु यादवकुे। अवतीर्णः जातः। पूर्ण सचिदानन्दल्पम्। एवकरि 

णान्यस्य व्यवच्छेदः त्वं शरीरुष्णः। पवमुक्तपरकरिण। नामाव 
नानाविपिः विदरः रीलभिः। अमत् येकम् जमिरमयन् आनन्दयन् । 
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रष्वं यादवकरटम्। प्पुणन् संवर्भयन् | यन्नमेदैः नानप्रकरः कतुमिः। 

जानः हिकसं्रहाप यजनू। -अतुरपिहतिभिः जतुटामिनिस्तटामिर््िहतिभिः 

लीटामिः। णणनेवाः पोडशसदहक्षाधिका वल्टमाः। प्रीणयन् आनन्दयन् । 

साक्षात् धलयक्षमर्तिः। व्यलस्ीः विटेस्तिथ ॥ 

वमुदेवोदधवर्यास्तच्चवोधलयममाट-- 

प्रेण द्व(रस्पामशृतदयि तदा नाद्स्त्दरसर््र- 
स्तस्माल्छेमे कदाचित् खलु सुकृतनिधिस्त्वतिपता तच्यमोधम् । 

मक्तानामग्रपायी म च ग्बटु मतिमानुद्धवस्त्वत्त एव 
प्रातो पिज्ानपारं स किल जनहितायाधुनाऽऽसे बदर्याम् ॥ ११॥ 

प्रयेणेति | अयि तदा नारदः प्रायेण द्वारबद्यामवृतत् | अभीति 

सम्बोधने । भगवन्निति दोप.। प्रायेण प्रायदय.¡ दक्षदापरदेकत स्थिरतया 
य्तुमदवयतया गतागतपूरवकमित्यथ.। द्वारवत्या द्वारकायाम् । अवृतत् 

वर्षते स्म। अत्र देतु--तद्रसाद्रः इति। वल्मि श्रीकृष्णे रसेन भक्लया 
आद्रैः विीनहदयः। सु्ृतनिभि. त्वपिता खछ कदाचित् तम्मात् तत्व 

योधं ठेभे। युद्ृतनिधिः प्रृ्पुण्यवान् । त्वसिता तव श्रीकृष्णस्य पिता 

वसुदेव, । खल्विति सवर्थ, वाव्यारङ्करे वा । कदाचित् एकदा । त्नात् 

श्ीनारदात्। तत्तववोधं तत््वानम्। लेमे ,रव्धरवान् । भक्तानाम् अग्रयायी 

मतिमान् स॒ उद्धवः च त्वत्तः एव व्रिजानसारं प्राप्त खलु] भक्तानां 

भक्तिमताम्। अग्रयायी अग्रेसर.। मतिमान् धीमान्। चकारम्ट ॥ 

खत्तः श्रीष्प्णात्। एव ररिणान्वम्य व्यवच्छेदः । विज्ञानसारं तक्ववोधम् | 

प्रातः रव्थवान्। सस्ति प्रसिद्धौ । सः जनदिताय अघुना बदर्यामाप्ते 

किक] स. उद्धव. ! जनदिताय जनानां त्त्वोषदेदाय। अधुना ददा 

श्नीमपि। वद्या वदर्यश्रमे । आस्ते वर्तते) केति वार्तायाम् ]। 

अथ भगवत. प्रीङृप्णावतारचरितेमुपसंहरनाद -- 
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सोऽये कृष्णावतारो जयति तव निभो यत सौदा्दभीति- 
सनेहदधपाजुरागप्रभृतिभिरतरेरप्रमैर्योगमेदेः । 

आर्विं वीत्वा समस्तामृतपदमगुस्सर्वतः संरोकाः 
„. सचे विधातिशन्तयै पवनपुरपते भक्तिूत्यं च भूयाः ॥ १२॥ 

7 

सोऽयमिि॥ दे विमो तव॒ सः अयं कृप्णावतारः जयंति। 
बिभो पसिूरण । तव श्रीयुरपवनपुरेशस्य विप्णोः। सः अनन्यसाधारणतया 

प्रसिद्धः] अयम् इदानी मया वर्णितः। कृप्णवितारः श्रीकृप्णरूपेणाव 

तारः। जयति सरवोदकर्ेण वर्तते । अतर हेतुमाद-- सर्वतः सम॑रोका- यत सौदा 

भीविलेदेपासुरागभरमृतिभिः अतुरैः अश्रः योगभेदे. समस्तामातिं तीत्वौ 

अमृतपदम् अगुरिति। सर्वतः सर्वर! सर्वोकाः ,स्ै; निकषिखु, रोका 

जनाः) यल श्रीृष्णे। सौदार्दमीतिस्नेददेषानुरागपरमृतिमिः पाण्डवाद्यः 

सौहार्दात् , कसो भयेन, नम्दवसुदेवादयः स्नेहात्, चियादये द्वेषात् ,-गोप्योऽनु 

रागाचचेसेवमादिमिः। अतुः जनुपमैः। अश्रमैः श्रभरदतेः। योगमेव 
योगानां भगवति मनसः स्थिरीकरणोपायानां , भेदैः प्रकारविरेवै.। ` समस्तां 

मिखिलाम्।! आर्तिम् आध्यासिकादिषीडाम्] तीवा समुकतीर्य। अग्रत 
पदं मेोक्षम्। अगुः सापु.। अथ परर्थेयते---दे पवनपुरपते सः लं 

विशातिशन्ते मक्तिपूर्यै च भूयाः इति। पवनपुरपते श्रीगुस्वायुपरन।ध। 

स- श्रीकृष्णरूपेणावतीर्णः। विशवार्तिलान्तयै समस्तसन्तापनिवृ्ये } भक्ति 

पू भक्तेः पू पूरणाय च ॥ 

हृलयैनगरवां पनयनव्णनम् 

अषा्षीतितमदशाकं सद्धिकम् ॥ 



एप्ोननवतितमदशकरम् । 

एवं मगवदवतारचस्ताण्युपवरण्यानन्तरं लोकनुब्रहाय भगवतः श्रीक 

= ५ ॐ ६ 

प्णस््ैव भजनीयतां प्रतिपिपादयिपु" प्रथमं मगवदुपासकरेषु विभवा्टामदशनात् 

उप्यमानं जनानां मगवदुपासनविषुल्यं परिदरतराद-- 

रमाजाने जानि यदिह तव भक्तेषु पिमबो 

न सम्प्स्सयस्तदिह मदक्रत्वाद्यामिनाम् । 

अर्न्ति कृव प्रदिशमि ततः फाममखिरं 

प्रान्तेषु धिप न खलु भवदीये व्युतिक्था ॥१॥ 

रमाजाने इति।॥ दे रमाजनि इद त्व भक्तेषु विभवः सयः 

न सम्प. यत् तत् दृद मद्वत् इति जदं जाने। रमाजाने र्षी 

पते। पतन् मम्वोधनं भगवतः सयो वरिभवप्रदाननैपुण्ये व्यनक्ति। इद 

जगति तव श्रीकृष्णस्य । भक्तेषु उपासक] विभवः सम्पत्समृद्धिः। 

सथ. किथिद्धननमतिण। न सम्य, परिणतो न मवति! इह विभवे । 

मदकरत्वात् मदजनकत्वात्। दतीर्यध्याहतम् जाने अवगच्छामि। नन्वेवं 

सति दिभवामिलापिमिर्भगवदुपासनं न करठव्यमिव्यायक्नं परिदरति--अश्मिनां 

्रान्ति छता एव तत. जविनं फामं प्रदिराति, प्रशान्तेषु श्धिप्रमिति। 

अशमिनाम् अदान्तानाम्। प्रशान्त प्रशमनम् । एवकारोऽयागध्यवेच्छे 

दाः ततः अनन्तरम् असिं निदिरम्। कामम् अभियापम्। 

्रहियमि प्रमच्त्ि} प्रणा्तेषु पर्येण शान्तेषु । क्षयं स्यः] अनिलं 

कार्म परदिसीनि सम्बन्ध.) ननु कनो भगवान् भकतयु देशमावहतीर्या 

शद्रा परिदरनि--मयदीये च्युतिक्या न भवति सदु इति] भवदीये 

भगवद्धक्ते। च्युतिफकथा चयुतमशम्य कुथा प्रसद्ोऽपि । न्विति प्रसिद्धौ । 

कान्तानां सम्पस्ममृद्धौ सत्यां मदोसच्या अलो मपरप्यनि, तम्पात् एव 

मतेसु न कदापि भरनो भरदिनि प्रयमं तेषु प्रयान्ति फरोपीति मावः | 



दशकम्-८९] चुकाररवधवर्णनम् । दप 

शीङृष्णेतरदेवोपासकेषु प्रथमं विमवसमपन्ेप्वपि पश्वादशचान्ततया तेषां 
भल्लं प्रतिषादयति-- 

सदयःप्रसादरुपितान् विधिशङ दीन् 

केविद्धिमो निजगुणानुगुणं भजन्तः। 
अट भवन्ति चत कष्टमदीर्षेदटया 

स्पष्टं व्रकासुर उदाहरणं फिलास्मिन् ॥ २॥ 

सय इति॥ दे विमो फेचित् जदीर्षदटया सय भ्रसादरुषितान. 
विधिधङ्करादीन् निज्युणानुयुणं भजन्तः अराः भवन्ति वतत कष्टम् | विभो 

पसिर्ण। अदीर्बद्छया अतिचिरविष्णुभजनमान्यादिखथैः। रागी फरमपतौ 
विलम्बं सों न शक्तो भवतीति विपिरङ्करादीन् भजत इति भावः। 

मद्य.परसादरुपितान् सदः प्रसन्न् सयो र्पितांश्च। विधिशङ्करादीन् 
ब्रहमसद्रभमयुलान् । मिजगुणानुगुणं स्वस्ववासनानुचेधेन। अ भवन्ति । 

तेषामेव कोपादिति भाव.। वत कष्टमिति खेदातिशये। जत्रोदाहरण 

माह---जस्िन् ब्रकासुरः स्पष्टमुदाहरणं किर इति। अस्िन् श्रक्ृप्णेत 

रोपसकानाभररो। वृकामुर वृकनामाऽ्युरः। स्यष्टं छछुटम् } उदाटरणं 

दृष्टन्तः । किलेति वार्तायाम्] 

बकासुरस्य चान्तं वर्णयति चतुमि -- 

शङ्निजः स ठु नारदमेफदा 

स्वरिततोपमपृच्छदधीश्चरम् 1 
स च दिदे गिरीशएुपासितुं 

नं तु मवन्तमचन्धुममाधुषु 1३1] 

श्नि इति ।॥ स. शकुनिजः तु एकदा नारद तह्तितोयम् 

अधीशरमण्च्छत् । सः यः पूरवभुदादरणचेन दर्वधित.। शङड़निन. याकृ 

नेयो वरकाः वुविेषे। एकदा एकस्मिन् द्ठिने। नादं श्रीनारद 



६५२ नारायणीयम् स्कन्धः १० 

सनिम्। त्र्तितोपं सचःपरसादम्। अधीश्वरम् दृ्वरम्। अष्च्छत् पष्ट 

वन्। स. न गिरीरम् उलि दिश्य छः श्रीसारवमनिः। “चका 

रस्त्वं । गिरीं शिवम्। उपासितुं तपघाऽऽराधयितुम्। दिदे उप 

दिवान् । न तु मवन्तम्। भवन्तं श्रङृष्णम्। उपासितुं दिदेज्ञेदयस्य 

तापि सम्बन्धः) जत्र देत दरछयति--अक्षाघुपु अव्न्धुमिति। असाधुषु 

भअपजनेपु ] अबनधुम् अवसरम् ॥ 

दृकायुरस्य तपःपरकारं वसाना चाह-- 

तपस्तप्त्वा घोर् स खलु कुपितः सप्रमदिने 

शिरच्छित्वा सयः पुरहरमुपस्थाप्य दूरतः ! 
अति्द्रं रैद्रं शिरसि करदानेन निधनं 

जग्राधादत्रे भवति विएुलानां फ शभः ॥ ४ ॥ 

तप इतिं सः घोरं सपः तप्ला स्मदिने कुपितः शिरः 

टिघा सद्यः पुरतः पुरहरम् उपस्थाप्य अतिक्ु्रं रौद्रं शिरसि करदनिन 

निधनं जगन्नाथात् कतरे ख्ठ] सः शुनेयः। पोरं दास्णभ्] सप्तम 

दिने सपमे दिवसे; शिर. शीर्षम्) छित्वा स्वयमेतर्र्ः। सयः 

क्षटिति! पुरतः पुरस्तात्) पुरहरं शिवम् उपस्थाप्य प्रक्षस्य । 

अतिक्षुद्रं कष्यापि पर्पा्भस्यानुपयोगितया असारम्। रद्र भयानकम्! 

शिरि मूर्धनि) करदानेन सव्य करा्पणेन ¡ निषने मरणग्रा्ति्पम् 

महं य्य शिरसि करमरपयानि, सः क्षटिति पचतां गच्छेदितीष्यं वर् 
नियः | जगत्रायात् जगदीश्वराच्छिवात्। वकर परामितवान् ! ननु कुतोऽषं 
सरोभने रमरि वर् न बने इवि चेदवाद-- मवति विमुखानां शुभधीः क 
इति मवति अवासुदेव 1 विमुग्वानाम् अमक्तानाम्।) चमी; शभवुद्धिः। 
क न ठुतरापीव्यरथः]] 

जथ दुरारयस्यास्य वरप्रदानेनापनितं मगवतो तिरीदयश्यान् दर्भं 
यत्ति--- 
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` मोक्तारं बन्धषक्तो दरिणपतिखि प्राद्रवत् सोभ्य स्र 
दैत्याद्धीस्या स्म देवो दिशि दिशि वरते परष्ठतो दत्तिः । 

तूष्णीके सर्थलोके तपर पदमधिरोक्ष्यन्तयुदरक्ष्य शर्व 
दृरादेवाग्रतस्सवं पट्वडुवपुषा तस्थिषे दानवाय ॥ ५॥ 

मोक्तारभिति॥ अथ सः रुदं प्राद्रवत् । अथ वरप्राप्यनन्तरम्। 
सः वृकाषुरः। रुद्र चिवम्। प्राद्रवत् जगन्नाथेन दत्तो वरः सफरो न 

वेति परीक्षितुमम्यद्रवदिव्यर्थः ] अल्लोपमामाह--बन्धुक्तः हरिणपतिः मोक्ता 

रमिव ईइति। बन्धमुक्तः बन्धनाक्चोचितः। हरिपतिः सिंहः ] मोक्तारं 

येने मोचितप्तम्। देवः दै्यात् भीत्या प्ष्ठतः दरिः दिति दिति 
वरते स्म] देवः शिवः] दैत्यात् श्रुनेयात्) भीप्या भयेन । प्तः 

पवात्] दत्तदृष्टिः दत्ता अर्पिता टन सः। दिदि दिशि सर्वाम 
दिक्चु। वर्ते स्म चचार। स्वं सर्वलोके तूष्णीके तव पदमधिरोद्यनतं 

रार्वमुद्रीक्ष्य अग्रतः दूरात् एव दानवाय पटुवटुवपुपा तस्थिषे। चवं 

श्रीवैवुण्ठः। सर्वलोके सक्ठेषु जनेषु । तृप्णीके प्राषपोरवरं ब्रकाुरमद्री 

्ष्यावचनेषु स्थितेषु । तव श्रीवैकुष्ठस्य} पद विङरण्ठनिटयम्। अधि 

रोक्ष्यन्तम् जधिरोदुं॑प्रकतम्। शप शिवम्। दद्वक्ष्य दृषट्र। भगः 
पुरस्तान्] दूरात् दरे । दानवाय वृकासुराय। पट्बटुवपुपा पटना निषु 
णेन वडुबपुपा वडुख्पेण । उपलक्षितः इति दोषः । अत्र पट्ग्रहणिन मग 

वता गृहीतस्य वद्वेषम्य द्नमातेणायुरम्तदयत्तचितोऽभवदिति चोप्यते । 
तस्थिषे आलानं प्रददयं स्थितोऽपि ॥ 

वृकासुरस्य भ्रेदं दर्ीयति-- 

भद्रं वे शाङ्नेय भ्रमति किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा 
सन्देदथेन्मदुक्ता तव किमु न करोप्यद्गुलीमद्ध मीटीं। 

इत्यं सखद्वाक्यमूदः किरति हृतकरः सोऽपतच्छिनपातं 
श्रो घेर पसोपामितुरपि च गतिः णटिनोऽपि त्वेव }) ६॥ 
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भद्रमिति! सः चिननपातम् अपतत्। सः दृकाणुरः 1 छिन्नपातं 
छिन इव द्रुमः । यपतत् निपत्य प्राणांस्तत्याज । ज दैतु--- 
विरि तकर; इति! दिरसि सूर्घनि) छतकरः छतः अरितः करो 

येन॒ तथाविधस्सन्। शिरसि कर्षणे देतुः--दत्थं लद्ागयमूढः इति। 

इत्यम् विधेन । व्वदवाक्यमूढः तव श्रीवैङ्ण्टस्य वुच्पधरस्य वपियेन 

वचनम भृः वधितः। भगवतो वचनप्रकारमाद--टे द्ाकुनेय ते भद्रम् › 

दे ज्ग लभू जघुना िदाचस्य वाचा श्रमसि किमू, मुक्तौ सन्दे 
चेत् तव मौटौ अङ्गु न करोपि कु इति। शाकुनेय शकुनिन । 
तेतव1 भद्र शुभम्| मवतविति देषः। अथमुप्चारः ! अघुना इदानीम् । 
वाचा यचनेन। भ्रमसि मू्सन्नितस्ततो धावसि। मदुक्तौ मम॒ वचने। 

सन्देहः सेशयोऽस्ति चेत्। मौरौ शिरसि। अद्गुटी करमिव्यर्थः। न 
करोपि किमु नार्पयति किमू। अथनेनोदाहरणेन रब्भं॒भ्रते प्रतिषाचं 

दद्ंयति--परोपासितुः एवं भ्रंश, अपचि शूटिनः अपि स्वमेव गतिः 
हि इति। परोपपितुः अन्योपासकस्य! एवम् उक्तप्रकारेण ! अंशः 

नाशा । आषिच किश्च। श्रूटिनः रिवस्य। अपीति समुचये। कि 

पुनरन्येपामिति भवः] लं श्ीहृष्णः}! षएवकारिणान्येषों व्यवच्छेदः । 
गति. शरणम्। दीति प्रसिद्धौ ॥ 

अथ महासुनेर्गो्चान्तयुपवर्णयन् मगवतः श्ीवरुष्टस्य महत्व दर्शयति 
द्ाभ्वाप्-- 

भृगुं किर सरस्वतीनिकटवासिनस्तापसा- 
खिमूरतिु समादिदानधिकसच्चतां वेदितुम् । 

यै पुन्दरद्दिवरुद्ररेपे विषौ 
इरेऽपि च निर्हिसिपौ भिसिनिया परते व्वामगात् ॥ ७॥ 

शपुमिति | सरस्वतीनिंकटवासिनः तापाः विमूर्िु जपिकसत्वता 
वेदित मूगु समादिशन् क्रिट। सरस्वतीनिकटवासिन. सर्वस्या नचा 



द्शकम्-८९}) मूर्विचितये भगवतः श्चष्ठधवर्णनम् । ६५५ 

समीपे वसन्तः। तापसाः सुनयः! तिमूरत्तिपु त्रबविष्णुगिरििषु। अपि 

कसच्वतां महत्वम्। वेदितुं ज्ञतुम्। भृगुं तन्नामानं सुनिम्। समादि 

शन् नियुयुञ्ञः । किठेति वार्तायाम्] भृगोः छृतं ददावत्ययमिव्यादिना-- 

यं पुनः विधौ अनादरात् उदितत्द्रोपे जिर्हिसिपौ हरे मिरिजिया धते 

अपि च ल्वामगात्। अयं पुनः भगु. पुनः। विधौ विधातरि। अनाद 
रात् प्रणामायकरणरूपात् परिमवात्। उदितरुदधरोषे उदितः पूर्वुसन्नः 

पशदुद्धो निवारितो रोषो येन तथाविधे सति । जिर्दित्िषौ परिरम्मणारम्भ 

जनितेन रोषेण हन्तुमिच्छौ । हरे द्रे । गिर्जिया भवान्या] धृते 

निवारिति सति। अपरि चेति सस॒चये। स्वां श्रीवैकुण्ठम् । अगात् प्राप ॥ 

सपं स्माङ्युवि पडजरोचनं त्यां 

भिप्रे विनिप्ति पदेन सुदोत्थितस्त्वम् । 
सवं क्षमस्व युनिवयं भवेत् सदा मे 

त्वतपादुचिह्मिह भूषणमित्यवादीः ॥ < ॥ 

सुप्तमिति॥ किमि रमाङ्क्ुबरि सुं प्चजलोचनं त्वां पदेन विनित्तति 

उसितः लं सुदा इति अवादी.। किमि भृगुनौ। मङ्कि रमाया 
रक्ष्या जङ्कमुवि उत्सद्गत्ले। शिरः कृतेति दोषः। पपं निद्राणपिवयर्थ, । 

प्कमरोचनं पररक्षणम् । त्वां धरीवेकुण्टल्पं श्रीङप्णम् { पदेन चरणेन । 
पिनिप्रति वृह स्थले ताडयति सति। उत्थितः प्रयुध्य स्थितः। वत्वं 

श्रीवक्ुण्ठरूपः श्रीकृप्णः। सुदा सन्तोपेण | अनेन पादप्रहारेऽपि भगवतः 
कोपो नामूदिति चोतितम्। इति अनेन प्रफारेण। अवादीः उक्त 

चासि । उक्तिपकारमाद--दे स॒निवर्थं॒लं सर्य क्षमस्, इह॒ त्वसादधिर 

सदा मे भूषणं भवेत् इति। मुनिवर्य सुनिग्रेषठ । सप्र भवदागमने प्रसयुर्थान 
पादायनेजनयन्दनायकरणरूपं सकटमप्राधम् } क्षमस्व तितिक्षस्व] मा 

कोपं कुर्विवय्थः। इह मम वक्षसि । वत्मादचिहं ठव पादाप्रम्य चिम् } 
सदा सन्ततम्] मे मम] मूषणं श्रीवसन््ेणारद्कार. । भवेत् प्रसशताम्॥ 



+) नरायभीयम् ¢ स्फन्धः-१०] 

अथ सारस्वतानां मेोक्षप्रात्िमाद-- 

निथित्यते च सुदं स्यि बद्धमावाः 

सारस्वता युनिवर दधिरे गिगोकषम्। 

स्वामेयमच्युत पुनस्चुतिदोपदीनं 
सचोचैकतदुमेव वयं भजामः ॥ ९॥ 

निधित्येति॥ सारस्वता- ते सनिवराः निध्ित्य त्वयि युद्धं वद्ध 
मावाः विमोक्षं दधिरे च| सारम्बताः सरम्बतीतीरवासिन । ते येऽपिक्र 

सतत्वता वेदितुं भृगुं समािरम्ते। मुनिवराः महरपेयः। निधित्य 

विषिगिरिदाविष्ण॒नां स्वानुभूतं चेिनं भूगुरुसादुपशरु्याधिकसक्तववान् विष्णु 

रेयेलयवधा्यै। त्वयि पिप्णुख्पे श्रीरुप्णे। सुदं निश्च यथा भवति 
तथा) बद्धनावा बृद्धो धृतो मधो भक्तिख्पो वम्तधाविधाः चन्तः। 
विमोक्ष मगवस्सायुज्यम्। दधिरे धरतवन्तः। दे अच्युत वयं पुनः एवं 

च्ुतिदोषदीन सत्वोचयैकतनुं सामे मजाम.। च्युत विष्णो । पुन 
स्थं । एवं सारस्वतेषु सुनिवरेप्विव । पुनच्ुतिदोपदीनं पुनर्जश्प 
दोपरहिनम्! भक्तानां पुनर््रलो यथा न भवेत्तथा तेषामनुप्रादकम् ] 

सत्वोचयैकततु परिपूर्णसच्वमा्तस्वरूपम्। तवा श्रीडप्णम्। एवकारो विधि 

शङ्करये््यवच्छरेदे। भजाम. सेवामहे 1 

~ आदेवुपतिषद्धिरपि स्तुतं भगवन्तं प्रारथयते-- 

जगत्खध्यादौ सां निगमनिरौवन्दिभिखि 
स्ततं भिष्णो सचित्परमरमनिद्तवपुपम् । 

परात्मानं भूमन् पशुपयनिताभाग्यनियहं 
प्रीताप्रान्त्यै पयनपुरगपिन् परिभमे ॥ १० ॥ 

जगत्सृ्टयादाविति }! दे पवनपुरवासिन् भूमन् विष्णो जं जग 
त्मृष्टयादौ निगममिवहैः स्तुतं सचि्यरमरसरनद्तवपुषं प्ररासानं पञचपवनितां 

मागयनिग्ट खा परीतापश्ान्यै परिमजे। पवनपुरवासिन् श्रगुस्वायुषुर 
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नाथ। भूमन् परिपूर्णं। विष्णो धीनारायण। जगल्छ्टयादौ जगतां 
सोकानां खेरुलादनप्यादौ प्रारम्भे । निगमनिवदैः उपनिषत्तमूहैः। स्तुतं 
स्तैः प्रीणितम्।! सचित्परमरसनिदरैतवपुपं सतः सत्तायाः चितः ज्ञानस्य 
परमरसस्य परमानन्दस्य च नर््ैवम् जभेद् एव वपुः इरीरं॑ यस्य तम्। 

सचिदानन्दश्वरूपमिवयर्थः । परासमानं पर्रह्मासकम् ! पद्युपवनिताभाग्य 

निवहं पडुपवनितानां गोपखीणां माग्यनिवहं पुण्यसञ्चयम् । ततफरभूतावतार 

मिव्यथैः। लां श्रृष्णम्। परीतापशरान्ये परीतानां श(रीरमानसयेग 

वाधाजातानां सन्तापानां शरान्ये रमनाय। परिमजे मक्तिपुरस्सरं मजामि । 

परीतापश्रास्ति पार्थयन् भगवद्भजनं करोभीरय्थः। नन्वशरीरिणो निगम 

निवहः कथं भगवन्तं स्तोतुं शनुवेन्तीति शद्भमुपमया परिदरति-- बन्दिभिः 

इव इति। यथा बन्दिनः उचैस्तरं स्तोत्रण्युपगायन्तः स्तुवन्ति, तथा एते 

मूर्तिमन्तः ष्ुबन्ति स्मेत्यथः। सिमूर्तिु विष्णावेव सत्वगुणाधिक्यमि्यत 

निगमनिवहस्तुतत्वमपि प्रमाण मिसयवगन्तव्यम् ॥ 

दति दृकासुरवधवणेनं मूरतित्रितये भगवतः प्रष्टयवणनं च 

पए्कोननवतितमद्शकम् ॥ 

जवतितमदश्कम् । 

ननु त्रिमूतिषु महत्वं श्रीयङ्रषयैवेति स्कान्दादौ बहुशः श्रुयते, 

तत्र् कथं विप्णोर्महत्योक्तिर्पपयत इत्याशङ्वां परिदराद-- 

घृकमगुषुनिमोदिन्यम्बरीपादिवत्ते- 

ण्ययि तथ दि महं सर्वशर्गादितैत्रम्। 
स्थितेमिह परमात्मन् निष्कलार्वागमिनं 

किमपि यद्वभातं तद्धि स्सं तवैव ॥१॥ 
? 83 
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वृमृशुपनीति ॥ अपि परमासन् इट तव 'मदृच्वं॑वृकयुणुुनि 

मोटिन्यम्वरीपादिवृततेु सर्वशर्यादिै्ं म्थितं टि। अयीति सम्बोधने। 
प्रमामन् परमः विधिशङ्कराद्विम्योपि मद्येन श्रेष्ठ आला छं य्य 

तथाविध । परत्रहम्वद्पेति वा। इह जगति] तवे श्रीृप्णत्य। 

मृच्च माहास्म्यम्] वृकमृगुमुनिमोटिन्यम्वरीषादिवृततेषु वृको भगुसनिर्भोदिन्य 

म्वरीप्शवादौ येष तेषां वृतु चस्तरिषु। सर्वशर्वाटितैत्रं सवेषां सकटानां 
सर्वादीनां गिरिदयादीनां चैत्र न्यूनतापादकम्। प्रकमृगुमुनिमोदिन्यम्बरीपाणां 

चस्तिषु शर्बजत्म्, इन्द्रयागनन्दादरणगुर्पुवानयनानटपानवत्सस्तेयादिषु 

कमादवनद्रवर्णयमासित्र्मादिनैवधेलभः ) स्थितं ददतम्] दीति प्रसिद्धौ 1 

तरिस्पापिकपस्रह्यलमेवोपपादयति--यत् किमपि निप्कलयर्वागमिन्नम् अवे 
भातं तत् शं तव एव टि दति। किमपि किश्चित्। निष्कला 

गमिन्नं निष्कले प्रमासनि अतीव विपरीतेषु च। सक्टेषु व्रक्षविष्णु 

गिरिषु वेद्यै. । अभिकं भेदहीनम्। अवमातं भ्रकाधनितम्। तत् 

सकटनिप्कलमेदटीनम्] सूपं श्वरूपम्। तव शी्कप्णस्य। एवकारो 

्रहमादीनां व्यवच्ेदे। हीति प्रसिद्धौ) यस्मादेवं विप्णोरवस्याभेदा गिरि 
शादयः, तस्मास््रमूर्तिषु विप्णोरिव महच्वमिति भरसिद्धमिय्थः। उक्तश्च 

शरीभतमागवते-- “सतवे रजस्तम इति प्ङृतेगुणास्तैयु्तः परः पुरुप एक 

दद्य ते । स्थित्यादये दरिविरिशचटरेति संजाः भरेयांसि तत्र खलु सत्व 
तनोनृणां स्युः ॥' इति ॥ 

ननु “एवमेको महादेवो मायया गुणूपया | नामसूपक्रियमिदैभिन्न 
वत् प्रतिभासते ॥' इति वचनाच्छिवस्येवावम्थामिदो मूतिवयं प्राधान्यं 
च तस्ैवेतयाशङ््य संक्नामेद एवायं विवाद इ्याद-- 

मूर्वतरयेश्वरमदाधिपपश्चकं यत् 
प्रा्टुः परात्मवपुरेव सदाशरिवोऽस्मिन्। 

तत्रधरस्त॒ स ॒विङण्टपश्स्तवमेव 
वितं पुनमेजसि सत्यपदे तरिमागे ॥२॥ 

11 
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मूतित्रयेति ॥ यत् मूतितयेश्वरसदाश्िवपच्रकं प्राहुः तत सदा 
शिवः अस्मिन् परासमवपुः त्म् एव । अत्रादौ दौवा इति योजनीयम् । 
शैवाः दिवमक्ताः। यथस्माद्धेतोः। मूरतित्येश्वरसदारिवपञ्चकं ब्रह्मविष्णु 

गिरिशेरसदाशिवाख्यानां मूर्तीनां प्वकम् | प्राहुः प्रकरेण वर्णयन्ति। 
तत दोवपके वर्ण्यमानः सदाशिवः सदािवपदवाच्यः। जक्िन् च्विप्णुं 

पश्चा्मकतं बन्द" इयुक्ते पक्षे! परारमवपुः 'परत्रहम्वल्पः। ववे श्रीकृप्णः। 

एवकारोऽन्येषां अ्यवच्छेदे। ईश्वरः तु सः विकुण्टपदः स्वं एव ! ईश्वरः 

ईधरपद्वाच्यः । तुर्विरोषे! विकुण्ठपदो वैकुण्ठवासी । सः परग्रह्मस्वक् 

वतयोक्तः! खं श्रीकृष्णः! एवकारोऽन्यस्य व्यवच्छेदे। पं मूर 

पश्चके सदादिवेश्वरपदवच्यौ भगवान् शीकृप्ण एवेद्युपपाय यिधिहरिहरपद 

वाच्या अपि श्रीकृष्ण एवेलयुप्पादयति-- सवं पनः विभागे सत्यपदे तित्वं 

भजसि इति। त्वं श्ीक्ृप्णः। पुनरितयवधारणे! वयो भागा विषिहरि 
हरेक यर्हिमस्तरिवभागं तस्िन्। सत्यपदे सत्यरोके। तयाणां व्रह्म 

विष्णुगिस्िनां मावखिलयं तत् भजसि। सव्यरोकस्थत्रहमविष्णुरिवस्थानेषु 

तिमूरतित्वमपि स्वमेव मजसीप्यर्थः। ब्रह्मा विष्णुः चिव दरः सदारिव 
इति पशचमूतयो भगवत्तः श्रीकृष्णस्य रूपान्तराण्येवेति भाषः॥ 

ननु यदि विष्णु्िवयोरमेदः, तर्द कथं विष्णोः प्राधान्यमुच्यते 

इत्याशद्घ्य ययि तत्वतो भेदो नास्ति, तथाञ्प्युक्करपापकर्पावनयोर्भवत 
एवेव्याह-- 

तत्रापि साचिकतमु तव वपिप्णुमाहु- 

धाता तु सचविरो रजय पूर्णः। 
सोत्कटत्रमपि चास्ति तमोपिकार- 

चे्टादिकं च तव शद्कुरनानि मूर्तौ 1३॥ 

तत्रेति ॥ तत्र अपि त्तव साच्िकःनु विष्णुमाहुः। तत्र विमूर्विषु। 

अपिम्लयं विरोषे। त्व ब्ीृष्णस्य। स,चतिकतनुं सच्वगुणमर्यीं तनुम् । 
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प्ण विष्णुपदवाच्यम्। आहुः भगवद्भक्ता बरुवन्ति } अथ धातृमूर्तः पर 

तिगरह--थाता तु सत्वविरटः रजता एव पूर्णः इति! णात तहा! 

सुविरेषे। सच्विरटः किश्चिन्यूनसच्वगुणः। रजसा रजौगुणेन। एव 

कारस्तमेगुणन्यवच्छेदे। पूर्णैः परिपूर्णः 1 व्रह्मणः सच्वगुणमागोऽल्पः, 

रजेयुणनैव पूरणप्रि्यथः। अथ गङ्कमू्तः कृतित्व गङ्कर 

मान्नि मूर्तौ सन््नोर्कटल्मस्ति, पि च तमोविकारचेष्टादिकं च इति। 

तव श्रीद्प्णस्य। शङ्करनाध्ि शङ्कर इति नाम यघ्यास्तप्याम्। मूर्ती 

तनौ । सत््ोतकरस्ं सत््रगुणवहुललम्। अस्ति वर्वते। अपि च फिश्च। 

तमोविकास्वेष्टाद्विकं तमसस्तमोगुणस्य विकारथ्ेष्ठाश्चादौ य्य तत्। यचपिं 

शङ्करमूतौ सत्त्वगुणस्यैव बाह्यम्, तमोगुणस्याद्पलमेव, तथापि तमोगुण 

स्यैव विकारयेष्टाद्यो ददयन्त इत्यथः ॥ 

ननु श्ततरशवरम्तु स विकुग्ठपदस्तमेव' इति यदुक्तम्, तदयुक्तम् , 

सअन्िकापतिरीश्चान उपस्यो गुणमूर्तिभिः ईरः परमासैको मायया तत्रिधा 

म्थितः ॥' इदयक्तेरिति चेत्ने्ाह-- 

तश्च त्रिमूत्येतिगततं परपूर्पं चां 
शर्वात्मनाऽपि खदु सवमयत्वदेतोः । 

शंसन्तयुपाप्तनविधौ ठदपि खतर्त॒ 
ठदरूपमित्यतिष्टं वहु नः प्रमाणम् ॥४॥ 

तमिति ॥ तिमू्यतिगतं तं परपूर्यं स्वां खछठ॒उपा्नविधौ शर्वासना 
सपि च संसन्वि। विमरयतिगतं त्रमूरती. विषिदरिदयन् अतिकम्य तुरीय 
खया छतम् रं दरोवानमीस्वरपदयाच्यम् \ पर्वं षर म्मोण्टात् बहि 
माम्य पूरं परि ्रमाण्डे वसन्तं ब्रराण्टममिव्याप्य सितम् , पुर; अशिन् 
वसन्तीपयनतर्ेतनेक्नह्मण्ड च । त्वां ग्रीडप्थम् । सल्वित्यवधारणे 1 
दपासनविषौ शैवानां भजनविधाने। शवासना चिव्व्पेण | अवि चेति 
सुचये । शंसन्ति दवान् भरति पौराणिका वर्णयन्ति । जन तुमा 



देशकरम्-९०] आगमादीनां मगवत्येव परमतात्पर्यनिरूपणम् 1 ६९ 

सर्थमयत्देताः इति । सर्व॑मयघ्वस्य दिधिहरिहरासकंखस्य हेतोः कारणात् । 

लं दर्वख्पेणामिसन्धाय भजनमपि युक्तमिति भावः। सा शार्ममू्तिरपि 

भगवतः श्रक्ृप्ण्यैेति द्रढयति तत् जपि स्वतः तु तद्रूपम् इति नः जति 

चदं बहु प्रमाणमिति तत् दवैर्पास्यमानं रर्वरूपम् ¡ अपिस्समुचये । 
स्वतः परमार्थतः । ल्प तव श्रक्प्णस्य रूपम् । इति असिम् विषये । 

नः अस्माकं वैष्णवानाम्] अतिदटटम् जवापितनिश्वयोसादकम्। वहु 

अनेकम् | प्रमाणम् । अस्तीति रोषः] श्रुतिपुराणवचनप्रसयक्षादिभमाभानि 

बहनि सन्तीसरथः ॥ । 

उक्तस्य प्रमाणवाहु्यस्य प्रामाणिकानां सम्मतं दर्ययितमाद-- 

श्रीश्कयोेपि मगान् सकलेषु ताव- 

स्यामेव मानयति यो नहि पक्षपाती । 
सननिष्टमेव स हि नामसदक्चकादि 

~ व्याख्यत् भवत्सतुतिपर् मतिं गतोऽन्ते ॥ ५॥ 

श्रीशङ्कर इति ॥ भगवान् श्रीङ्करः अपि सकटेपु लाम् एवे तावत् 

मानयति ! भगवान् श्रीशङ्करः केररेषु "कारटि' नानि देदोऽवतीर्णो सद्रांशमृतः 

शरीमच्छद्रमगवत्ादाचा्यैः । दोवां्म्तोषीस्यपिदन्दारथ-। सक्टेषु सकट 

ख्पतया स्थितेषु बिषिदरिदिरेषु! चां विष्णुरूपं श्रीदत्णम् | पएवेत्यन्य 

योगन्यवच्छेदे । ताबन्मानयति अर्चयति स्म] यः पक्षपाती न टि। यः श्रीपच्छ 

द्रमगचत्पादाचार्ैः। पक्षपाती पक्षपात्यान् | न। यैवांयजोऽपि चिव 
विप्णुमेदरदित इव्यर्थः । हीति श्रसिद्धौ ! अव गमकमाह सः नामसदस्न 

कादि लननिष्मेव व्यास्यत्, भवल्तुततिपरः जन्ते गतिं गतत. च इति | सः श्रीम 
च्छक्करमगवसादाचार्यः नामसहसकादि नाममटमकं सटसनामसोत्रमादौ यश्य 

तत्। आद्विदब्देन श्रीगीतादि गृ्यते । तिषठ विष्णुम् । न निवपरमि 

त्येवकारारथः । स्याख्यत् विदोषेण व्याम्यातवान्। सटसनामगीततादविकं धिव 
परतया व्यास्तु भक्तोपि विप्णुपरतयैव व्यास्यातवानित्यर्थः। भवततुनिपरः । 
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श्रमद्िप्युपादादिकेवान्तर्णनस्तोल निर्माय तेन॒ भवन्त म्तुवतिषयमं । सन्ते 

देहस्यागानन्तम् । गति माषम्] गत प्राप्त चकार समुचये ॥ 

सकटेपु त्वामेव मानयतीति यदु तदेव विधनयनि-- 

मूर्तित्रयातिगणुपाच च मन््रशाच् 
स्यादौ कलायसुपम सर्लेथर स्वाम्] 

ध्यान च निप्कलमसौ प्रणवे खद्क्त्ा 
त्वामेम त्र सक्र निजगाद नान्यम् ॥ ६ ॥ 

मू्वि्यातिगमिति । असौ मन्यशान्तम्य जादौ सकले ल्वा 
ूर्वित्रयातिगम् उवाच च। जसौ इयु्रवारयादध्यादियते। जसौ श्रीगच्छ 
इर्मगवत्मादाचा्यं । मन्तरास्वस्य आदौ प्रथनासम्मे मङ्गलखेनेर्य्थं } सकले 
शवर सवेश्वरम्। करायसुपम कटायदुयुमम्येव सुषमया प्रमशोमया युक्तम्। 
लया श्रङष्णम्। मूर्तिलयातिग मूर्तिनियमतिक्रम्य स्थित सन्तम्} तुरीय 
परमेशवरमिः्यर्थ 1 उवाच वर्णितवान्] अ च प्रणवे निप्कर ध्यानयुक्ता 

खलु तत्र सकर खामेव निनगाद। असौ पूर्वाक्त । चकार्स्तवधै। प्रणवे 

जीङ्धरि। वदर्थविदताविष्र्थ । निप्कट त्रममामकम् | ध्यानम् उक्ता 
खल उव्लैव । तत॒ निम्कलध्यानङ्गतवे । सकलम् वरिषणु्पम्। त्वा 
श्ी्ष्णम्। एवकारोऽन्यव्यकच्टेदे निनगाद वर्भितवान् । अन्यम् न । 
अन्य शिवम् । म निजगदे्यत्तापि सम्बध्यते ॥ 

पुराणाना विप्णुमटिमपर पुराणसमरहे स्प वण्येत द्याद-- 

समस्तसारे च पुराणसग्रदे 

मिस्य स्न्महिमिप वण्यते] 
तिमूतियुकत्यपदत्रिमागत 

प्र् पद ते कथित न रिन्, ॥७॥ 
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समस्तसार इति ॥ समस्तसारे पुराणसंग्रहे च स्वन्महिमा एव 

वर्ण्यते, विसंदायम्। समस्तसारे समस्तानामष्टादशमहःपुराणानामुषपुराणानाम् 

च सरि सारा्भकथनूपे । पुराणस्रहे तदाख्यप्रन्ये । लन्महिमा तव श्रीकृष्णस्य 
महिमा माहात्म्यम्] एवकारो गिरिशादिमाहास्यन्यवच्छेदे | वर्ते प्रततिपाचयते । 

व्रिंशयम् अत्र संशयो न्तीव्यर्थ.! कुत इत्यत आह - ज्रिमूतियुरषव्य 

पदत्रिमागतः प्रं ते पदं कथितमिति। त्रिमूर्तियुक्सत्यपदवरिभागतः त्रिमूर्ति 

युक्ताः सत्यपदे सस्यछोके ये त्रयो भागा रोकास्तेभ्य.। पश्चमे 

तसिः। परं परस्तात्। व्रह्ण्डात् बदहिःस्थितमिव्यर्थः। तेतव श्रीक 

ष्णस्य! पदं वैकुण्डलोकः। कथितसुक्तम् । शूरिनिः न । शिवस्य 

न! पदं कथितमिप्यत्रापि सम्बन्धः ॥ ॥ 

श्ीमाधवाचारयोपि पुराणसारे विप्णुमेवावणंयदिरयाह-- 

यदूवराकषकरप इह भागवतद्ितीय-- 

न्धोदिते वपुरमादृतमीश धात्रे । 
तस्यैव नाम हरिशर्वधुखं जगाद 

श्रीमाधवः श्षिवपरोपि पुराणसारे 1<ा 

मरदित्ति॥ दे ईय इट व्रह्मफल्ये मागवतद्वितीयम्कन्योदितं यत् 

चपुः धात्रे जनारतेमू, श्रीमाधवः पुरणसरि तस्य एव टरिश्र्वमुखं नाम 
जगाद्। ईदा नाथ। इट इदानीन्तने! त्राह्मरुल्पे यतिन् कल्पे व्रह्मा 

अभूततम्मिन्। व्रसनगः प्रादु्भावानन्तरमायदिनारम्म इ्यर्थः। भागयतद्ितीय 

म्कन्धोदित श्रीमद्धागवततम्य द्वितीयम्कन्धे उद्रितसुक्तम्। वपुः धरीसम्। 

धनि व्र्मणे। अनारतं प्रसयक्षीकृतम्। त्वयेनि येषः। श्रीमाधवः श्री 

माधवाचार्यः पुराणस्षरि स्यते तदास्यभन्ये। तस्य वत्रपणे दर्शितस्य 

रूपस्य । णयकारोऽन्यस्य व्यवच्छेद्यः हरिधर्वमुपं हरिः दः इत्यादि 
फम्। नाम अभिधानम्! जगाद वरपरितवान्| ननु श्रीमापवम्तथा 
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वर्मयतु, तवर का हानिरिति चेलराह--्चिवपरः अपि इतति। चिषपरः 

शैवः। , अपीति विरेषे ॥ 

ननु गोक्ठा॒पिष्णुप्मोमूरतर््यापरेण तु साचिकः' इत्यादिवचन 

हर्षा श्रीवेदव्यासेनेवोक्तवयारङ्कयारभवादरसवेन तस्यातसरतवमाह द्वाभ्फम्-- 

ये खप्रकृत्यनुगुणा गिं भजन्ते 

तेषां फटं दि द्यैव तदीयभक्त्या। 
. व्यासो हि तेन डतवानधिकारिदितोः 

स्कान्दादिकेु तव हानिवचोऽथेवादैः ॥ ९॥ 

य॒ इति॥ ये घ्वरह्यनुगुणा. गिरिं भजन्ते तेपां दध्या तदीय 

भक्त्या एव फरं टि! प्प्रसस्यनुगुणाः स्वम्य॒प्रङ्कतिं प्राग्जन्मवासनाम 

नुगता गुणा येषां तथा विधाः सन्तः। गिरिं जिवम्। भजन्ते सेवन्ते ] 

श्यस्येच्छा जायते यर्मम्तं देवं स समाश्रयेत् इति न्यायादिति 
भविः। तेषाम् तेषां गिरियसेवकानाम्] हृदया त्रिश्चया । तदीयमक्या । 
गिरिदिभर्तया 1 एवकारेणेत्रभक्तिव्यवच्छेद्ः । फलं सेवाफटम्) भवि 
पयतीति रोषः। रीति भरसिद्धौ। तेन दि व्यास. अधिकारिहेतोः स्कान्दा 

केषु सर्थादैः ते दानिवचेः कृतवान् तेन यस्मात् स्वस्वपासनानु 

गुणं तत्देवततेवाफलं भक्तः प्राप्तोति, दप्माद्धेतोः। हिरवधारणे! अधिकारि 

हेतोः गिरिभजनाधिकारिणां प्रयोजनाय ) स्कान्दादिकेषु स्काम्दभगूतिषु 

पुराणेषु । जादिरब्देन दिवपुराणादि गृह्यते । अरथवदैः गिर्िमजनर्चयु 
स्पादकैमूलाथकीर्नाद्िमिलिविपेषेचनेः । तव॒ श्रड्ृव्णस्य । दानिवचः 
न्यृनतापादकवचनम्। कृतवान् उक्तवान् ॥ 

ननु स्च्युसादनाश् चेत्, गिरिं स्ुवीतैव व्यास, किम रिप्णो 
टानिवचः छृतवानिस्याशङ्कायामाट-- 

भूवारथकीतिस्तुादधिरधवादौ 
वेधाऽ्धैयादमत्तयः खलु रोचनार्था; । 



दशकम्-९०) आगमादीनां भगपत्येव' परमतात्पर्यनिक्पणम् ~; 

स्कान्दादिकेु बहवोऽत विश्दधवादा- 
स््वत्तामप्त्वपरिभूत्युपरिधणाद्याः - ) १० ॥ 

भूताथति भूलार्थकीतिः अनुवादविस्ढवादौ तरेधा अर्थवादगतयः 
रोचनार्ीः ख । , मूता्थकीर्िः मूतानामतीतानाम् अर्थानां चरितानाम् । 
दु्टनिग्रहशिष्टरक्षणमक्तवार्सल्यादिश्तचरसचरितानामिय्ः । कीर्तिः कीनम् । 

अनुवादश्च विरुढवादश्वानुवादविरुदधवादौ 1 अयमेव मजनीयो भगवान् , जहो 
भाग्यं तव, यत्ते मतिरीदरी संडृतेतयादिवचनमनुवादः । विरुद्धवादम्तु अयं 

देवलिमूतिपु हीनशुणस्तामसः कोषः कामदानासमर्थः, किमर्थमयं सेव्यते, 

अस्त्रद्विपरीतगुणोऽयं सेव्यतामित्याकषेपवचनम् 1 श्ददीव्यध्याहर्॑व्यम्। इति 

षुवम् । त्रेधा तित्त इव्यर्थः । अर्धवादगतयः अर्थवादानां गतयः मार्गाः 

प्रकारा ददयर्थः। रोचनार्था; भजने रच्युलादकाः । खल्वित्यवध।रणे । भवन्तीति 

शोपः। अत्र॒ लत्तामसलवपरिमृ्युपरिक्षणाचाः विस्द्धवादाः स्कान्दादिकेषु 
वहबः। अत्र एषु मूतार्भकीर्वनादिषु मध्ये | दवत्तामसत्वपरिमूद्युपरिक्षणायाः 
तेव श्रीकृष्णस्य तामसत्वं तमोगुणमयत्वं परिमूतिर्मिरिशादिभ्यः परिमिवः उप् 

िक्षणं सासनं च आवा येषाम् ते। विष्द्वादाः विप्णुरपि यलमसादमव 

रम्बते, अहो गिरियिस्य प्राधान्यमिव्यादयः । स्कान्दादिकेषु स्कान्दपुराणधिव 

पुराणादिषु । बद्वः असंष्याः। सन्तीति रोषः। सर्वं एवैते गिप्थिमजन 
सुच्युतादका., नं तु विष्णोस्तामसत्वपराजयाढौ प्रमाणमूना इयरथ. ॥ 

उक्तिं स्वफपोरकल्पितवशद्वां वारयन् कवि. श्रोतृश्रद्वं सम्पा 

दयति-- 

यक्किञ्िदप्यविदुपापि विभो मयोक्ते 
तन्मन्त्रहासवचनाद्यभिद्एमेव 1 

व्यामोक्तिमारमयभायवतोपगीत्त 
छटेभान् विधूय कुर भक्तिर् परास्मन् ॥ ११ ॥ 

क 
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यदि्ति॥ दहे विमो अविदुषा यपि मया किचित् सपि य् 

उक्तम्, तत् मन्तदाप्वश्रचनायमिष्एम् एव } विमो सर्वव्यापिन् । यत्रि 

दुषा वि्ञोनरदितेन। अि्रसेपे। किञ्चिदपि अल्पपरपि। उक्तं ववि 

तम्) तत् मयोक्तम्) मन््राल्वचनाचमिदृषटम् मन्त्द्रालवचनादिषु 

अमि सर्वतः प्रतिपादिततया जातम्) एवकारोऽनमिदृ्ानां स्कमेर 

कल्पितानां च व्यव्च्छेदे! अथ प्रार्भयते-- दे व्यासोक्तिसारमयमागवतौप 

गीत परासन् लं छ्ेशान् विधूय मक्तिमरं कुह इति। व्यासोक्तिसतार 

मयमागवतोपगीन व्यासश्योक्तीनां वचनानां पुराणखूपाणां सारमये सारस्वस्पे 

भागवते उपगीत सरसं पुनः पुनरपि बणित। परारमन् प्््वष्य । छेनान् 

आयिमौतिकानाध्यारिमकाश्च सन्तापान्} विधूय निराञ्तय। भक्तिभरं घि 

भक्त्यतिदायम्। कुर विषेदि ॥ 

इत्यागमादीनां भगवध्येव परमताषपर्यनिरूपणं 

मयतित्तमदशकं सैक्षम् 0 

इति धीनारायणीयस्तोधरव्यास्यायां वाटवोधिन्यां 

दुशमस्कन्धपरच्छिद्ः। 

आदितः छोकसंस्या ९३४ 



एकाददास्कन्धपरिच्छेदः 

एकनवतित मदश्चकम् 1 

एवं ्रवृत्तिरक्षणा मगवद्ीखा वर्ण पिलाऽनन्तरं भक्ताना युक्तिमार्भप्रदं 
नाय नितिरुक्षणास्ता वर्णयितुमारभमाणः परथमं मोक्षोपायमौरिमूतस्य भगव 

दुपासनत्य मादास्म्यं दर्यति-- 

श्रीकृष्ण तत्पदोपापनमभयतमे बद्धमिध्यार्थद्टे- 

मंस्यस्यातैस्य मन्ये ग्यपसरति भयं येन सर्वारमनैव । 
यतच्चातचसणीतानिह भजनविधीनास्थितो मोहमामे 

धावनप्यावृताक्षः स्वरति न फटचिदेवदेवाखिरात्मन् ॥ १ ॥ 

श्रीरष्णेति ॥ दहे देवदेव असिखलन् शीङ्ृप्ण जह व्वत्मदोष 
सनं वद्धमिध्यार्थद्छे मरस्य आर्तस्य जमयतमं ̀  मन्ये। देवदेव देवाना 
ब्रह्मादीनामपि देव । अखिलापन्. सर्वचराचरस्वरूप। श्रीकृष्ण श्रकरप्णरूपे 

णावतीर्णं॑क्रप्मो | तदित्यताध्याहर्दन्यम् , उत्तरत यच्छब्ददर्ानात् । 
तत् तस्माद्धेतोरिति मननक्रियया सम्बन्ध । त्वखदोपासन तव श्रष्ष्णस्य 

पदोपासनं पादारविन्दभजनम्। बद्धमिव्यार्द्े बद्धा खूदपटा मिथ्य 

श्यरीरादौ दि अटम्ममामिमानो य्य तम्य] अत एव मर्त्यस्य जनन 

मरणयर्िण । तम्मादेवारवस्य आाध्यासििकापिदैविकापिभौतिकदु खपरम्परा 

पीडितम्य। अमयतर्मे न यिद्यते भय यम्माचदभयम् , अतिशयेनामयममयत 

मभू] जननमरणच्पसंसारनिवर्वकमिव्यथं । मन्ये चिन्तयामि । अभय 

तमल्माह--सर्वासना येन भयं व्यपसरनि एव इति। सर्वासना सर्व 

प्रकारेण ववियमाणेन। येन भगवदुपास्नेन } भयं जननमरणभीति । व्यप 

सरति पिदषेण दूरतो गच्छति। नदयतीरवर्थं 1 एवकारोऽवधारणे न 

फिञ्चिदप्यवष्टिष्टं तिष्टतीति भाव । उपामनसाधनेषु मगवद्धर्मोऽकुतोभय 

इत्याह-- यत् इद खल्मणीतान् मजनविधीन् तात् आभ्थित अगवताक्ष 
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मोहमरभिं धावन् अवि कुहचित् न म्खरत्ति इति। यत् यम्मत्त् कार 

णात्। तन्पन्य इति पर्येण सम्बन्ध. इद भगवद्रजनमा पु मध्ये} त्स 

णीतान् भक्तानुग्रहाय त्या श्रदष्णेन प्रणीतान् स्वमुखेनैव प्रोक्तान्. भागव 

साए्यान्। भजनविधीन्. मजनस्य विधीन् घमन्] ताचत् सरसद्गदवारा 

क्रमेण| आस्थितः आश्रित.) आताक्ष निमीटितनयनद्रन्ः। श्रुति 

स्मृत्यास्यनयनद्रयरहितोपीय्थः 1 श्चुतिस्खती उमे नेतरे विप्राणां परिवीरतिते। 

एकेन रहित" काणो द्ाभ्यामन्ध. पररि ॥ इति वचनादिति माव 1 

मोहम मोदस्यान्चानस्य माभ द्वारमूतरय्याप्णगणिकाटयगोष्ठयादिमदेदोपु । 

धावन् किंचित् किंचिदतिक्रम्यातिक्म्यानुतिष्न्। अपिर्विरोधे! कुदचित् 

कनिदपि। अनुष्ठने वैकल्यादिना न भरतयवायी म्यात्, नापि पर्या 

नियतया पुनरपि सेषारी म्यादिव्यथ" । मगवस्मणीतमजनविधिसमनुष्ठानप्रमा 

योऽयमिति वेदितन्यम् ॥ , 

तानेव भागवतान् धर्मानाह-- 

भूमन्. कायेन वाचा सुहुरपि मनमा चदवरप्ररितात्मा 
यच्त् इयं समस्तं तदिद् परतरे त्वग्थस्नापथयामि 1 

लास्याऽपीद श्वपाकस्त्रयि निहितमनःकमेपागिन्दरियाथ- 

प्राणो विश पुनीते न ठ विदल मनास्त्रलदाद्विधरवयैः |! २ ॥ 

भूमननिति 1 दे भूमन् असौ अहं फायेन वाचा मनसा अपि 

लद्वल्मेरिताप्मा मुहुः यत् यत् दुर्ये ठत् समप्तं॑प्रतरे इहं स्वपि अर्प 
यामि] भूमन् पसिर्णं। असौ सनन्यशरणः। कायेन दरीरेण] 

वाचा वागिन्दियेण । मनस। अन्तरिन्दियेण। अपिशब्दात् स्वन्द्ियैरि 

दय्भः। लद्रसपेरितास्मा तवान्तर्यामिणः ्रङप्णस्य बलेन वासनां 

स्पेण प्रेरित. आसा मनो य्य सः । सहु नैकवारम्। सर्वदाऽपीस्य्- । 
यु करोमि! अयमर्थ.--न केवलं विटितं कर्मेति नियम › किन्तु स्वमा 

वाुसारि टौकिकमपि सकलं कर्मं शरीप्णे समर्पितं चेत्. मगवद्धर्मो मव 
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स्येवेति। तत् सर्म सकखविधं कर्म। परतरे परासनि। श्ट पुरो 
ददयमाने। स्यि श्रीक्ष्णे अर्प्याति श्रीकृष्णयेदमिति समर्पयामीयर्थः} अय 

माज्चयः--यथा र्गा परस्त्य राजपुरुपस्य कर्मं राजः प्रीतये भवति, तथा सर्वास 

नेश्वरे प्रेरितिस्य,मम सकलमपि कर्म श्रङृप्णप्रीतये स्यादिति । एवंविधस्य 
भगवद्रमस्यानुष्ठतुर्माहास्यमाह--इह जास्या श्वपाकः अपि लयि निहितमनः 

कर्मवागिन्ियाथप्राण. विधं पुनीते इति। जात्या जन्मना| श्वपाकः 

श्वपचः । वेदमम््रादिवणे्यनर्होऽन्यजातिज इव्यथः । अपिर्धिरोपे | 

खयि श्रीकृष्णे। निदितमनःकर्मवागिन्दियार्थप्राणः मनः सङ्कस्पविकल्पासकं 

मानसे कर, कर्म कायिकं कर्म, वाक् वाचिक करम, इन्धियाणि ज्ञानकर्मरक्षणानि, 

अर्था; तद्विषयः, प्राणा; प्शविधाश्चेति मनःकर्मवागिनद्धियारथप्राणाः निटिवा 

मनःकर्मवामिन्द्रिषार्भप्राणा येन त्था विधस्सन्) विपिप्रतिपेधरक्षणं स्थ कर्प देह 

वादूभनःप्रथानम् , इतरेन्द्ियकर्मणां वदङ्गतयाऽत्र देहादितयाणां पएथगुपादानम्। 
धिश्च रोकम् । करि पुनस्तत्ेप्वेकांामणुप्रायमासानमित्ति भावः। 

पुनीते तीर्थीकरोति। भगवद्र्मम्याननुषातुरवस्थामाह--विभवरयः लस्पदात् 

विघुखमनाः तु न इति! विभवर्यः ब्राह्मणश्रेष्ठः सन्ध्योपासनवेदाध्ययना 

चवदयानुेयेषु स्थिरतरचित्तः उत्तमब्राह्मण इत्यर्थ. । विरोधार्थप्यापिशब्द 
स्यत्र गम्यमानखादपयोगः। पुन का कथा श्वपचप्येति भाव. ] स्वस 

दत् ठव श्रीकृष्णस्य पदात् चरणकमल्द्धयात्। विमुखमना विमुखं स्मर 

णादिरहितं मनो यस्य तथाविधः सन्। तुर्विदोपै। तमा-नेति। 

पुनीते इत्यत्रप्यन्ेति। न ॒पावयतीदयर्थः ॥ 

ननु विषयविकषप्तस्य कुतो मन.कर्मवागादीनां भगवति समर्पणं 

मवतीर्याशङ्षय न तावद्विपयो नाम व्तवतोऽम्ति, किन्तु मनोविरास 

मादम् , सतो मनोनिरोधपूर्वक भगवति सर्व समरपयेरिव्यमिप्रायेगाह-- 

भीतिर्नाम दवितीयाद्भवयति नलु मनःकस्पितं च द्वितीयं 
ते्क्याम्यास्वीरो हदयमिह यथायक्ति बुद्धया निरन््याम्। 



६७० नासयणीयम् [स्किन्धः-षद् 

मायाग्रिद्रे तु तस्मिय् पनरपि न तथ! भाति मायाधिनाथं 

तंतवा मस्या महत्या सततमलुभजन्नीश्च भीतिं पिजदयाम् ) ३॥ 

भीतिरिति1 भीतिः द्वितीयात् भवति नम भीतिः संसारभयम्। 

द्वितीयात् जसीयतेनाभिमन्यमानाच्छरीरादेः। नत्वालनः। नामिति प्रसिदठी। 

देदादैरासीयलत्य सङ्गस्पभाततामाह-- द्वितीयं च मन.कल्पितं ननु इति। 

द्वितीयम् आसीयत्वेनामिमन्यमारे शरीरादि । मनःकस्पितं मनसा सङ्गदप 
विकल्पार्मिकयाऽन्तःकरणन्र्या कल्पितमारोपितम्। न तु बास्तवघ्वेन 

स्थितम्) नन्विति निश्वये) येवं ठि परथमं मनसो मिषन्वणं कर्टव्यम् , 

तत् कथमिययत्राह--तेन अहम् देक्याभ्यघशीरः हृदयं बुद्धधा यश्रा्क्ति 

इ मिरुन्भ्यािति। तेन शरीरादेर्मन.सङल्पजनितस्वेन देतुना। पक्याभ्य।स 
शीरः पेक्यस्यद्धित्याभ्यासे दीटमस्याप्तीटवयाभ्यासशीर. सन्] यथा 

गृददिस्यननष्य धरादेगृदाासकलम् , तथा ब्रह्मण उलन्नतवात ब्रहवेदं सर्वम्, न 
ततः ध्रथक्षि्चिदस्तौति चिन्तनरीलः सन्निदयर्थ. } हदयं मनः| वुद्धया 

निश्वारिमिकयाऽन्त.करणढृत्या! यथाशक्ति यावदूनुद्धिवसम्] इद एवय । 

निरुन्ध्या नियच्छेयम्। भीतिजनकशचरीरायटम्ममामिमानाद्विपरिभरमणान्मनो 

निवार्येयमिवय्थः, तथापयमयन्ञानत्य स्थिरतयाऽनवत्याने देतुमाह- सिन् 
मायाविद्धेतु पूनः जपि तथा न भाति इति) तस्मिन् बुद्धया निगृहीते 

मनसि । मायाविद्धे मायया तर्कार्मूतकामक्रोधादिभिरिसयर्ष. | जाविदधे 

समन्तात् प्रसृते सति। तुर्वेपे। तदित्यताभ्याहर्व्यम्। त्त् एवयम्। 
पुनरपि पश्चादपि! तथा स्थिरतया। नातिन पकाशते! तदि कथं 

संसारमीतिस्तयज्यत इत्यजराह-हे दैवा अं मायाधिनाथे तै तां गरहव्या 

भक्त्या सततम् अनुमजन् भीतिं वरिजद्यमिति। ईश नाथ। मायापि 
नाथे मायाया अपिना स्वामिनमू। तं भक्तरक्षीकत्नतवेन प्रसिद्धम् । 
स्वा शरी्ृप्णम्। मह्या अनपायिन्या । भनव्या प्रमरक्षणया] सततं 

स्वदय । सनुमनन् मजनं कुर्वामः । रि संसारमयम्। विहय सर्वासममा 
सज्ञेयम् |] 
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मगवद्धजनस्य भक्त्या कर्तव्यत्वात् कथं भक्तिरुतययत इति चेतत्ाह-- 

भक्तेशतपतिघ्रदधी तब चरणजुपां सद्धमेनैव पुसा- 
मापते पुण्यमाजां भिय छ जगति श्रीमतां सङ्गमेन | 

तत्सद्ग देव भूयान्मम खट सततं तन्युखादुनिमपद्धि- 

स्त्वन्माहार्म्यप्रकमवति च सुदा भक्तिरुद्धूतपापा ॥ ४ ॥ 

भक्तेरिति ॥ भक्तेः उतसचित्रद्धी ठव चरणजुपां सङ्गमेन एव पुंसा 
भसे । उलततिश्च बृद्धिश्चोयसिवृद्धी। तव श्रकृप्णस्य। चरणयुपां 

चरणौ पदकमले जुपन्ते सेचन्त इति चरणजुपत्तेपाम्। सद्धमेन संसर्गेण । 

नन्येनेत्येवकारार्थः। तत्सेवया विना कस्य विष्णुभक्तिः भजायतेः इति 

चचनादिति मावः। पुंसां पुरपाणाम् । आताचे प्राप्तुं शये } भवते इति 

रोपः। तर्दि भगवचरणसेवकानां सङ्गमः कथं. स्यादित्यत आदट्-पुष्यभाजा 

मिति। अनेकजन्मार्जितपुण्यसश्चयवतामेव भगवद्धक्तसङ्गमः स्यादिति भवेः । 

अन्चोपमामाह -- जगति श्रीमतां सङ्गमेन श्रियः इव इति। श्रीमतां धनधान्यादि 

समृद्धय। सम्पन्ननाम्। सङ्गमेन सम्पर्ेण । धियः धनघान्यादेः । उततद्द्धी । 

आसाये इत्यापि सम्बध्यते । यथा अल्पधनो वहुधनै. सह क्रयविक्रयादि 

कुर्वाण सम्पन्नो भवति, तथा पुण्यतच्चया्द्च्छयोपगतभगवद्वत्तसङ्गमम्तद्वर्ण्य 

मानमगवत्कथाश्रवणोपजातभक्तिः अत एव पुनर्मगवस्कथा वर्णयन् क्रमेण 

भक्तेः सुददलवं परा्तोतीति भावः। अथ कविस्तत्सङ्ग प्ार्थेयते-- दे देव मम 

खट सततं तत्सङ्गः भूयादिति । देव श्रीकृष्ण । खल्विति निश्चये । सत 
तम् अनवश्तम्। तन्सङ्गः तेषां भक्तानां सङ्गः सम्पक.। प्राथ॑नायाः फल 

माद् -- तन्मुखात् उन्मिपद्धिः सन्माहास्मयप्रकोरैः भवति खुद्दा उद्धृता 

भक्तिः च इनि! तन्मुखात् तेषां भक्तानां सुखात् । उन्मिषद्धिः मियो भगव 

श्सितिपस्तावे प्रादुरमवद्िः न तु तैरुपदिषैः। अनेन तेपां मगवच्चसितवर्णन 
खत्वं भ्यञ्यते। खन्माहारम्यपरकारैः धवणस्मरणनामसङ्धर्तनादिमार्ममेदैः 1 

भवति त्वयि श्रीर्प्णे। सुद्दा अनपायिनी। उदूधृतपापा उदरषूतानि निधू 
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तानि पापानि दुर्तिनि यया सा] भक्तिः प्रेम्णा | चकारः समुचये ¦ 

मम] सततं मूयादिव्यवराप्यनुपज्यते] यथा दूरतोऽपसरिततिमिरनिकर एव 

तरणिरुदेति तद्दूदूरोस्सासतदुरितिनिचया अनपायिनी मतिश्च सततं मम 

भूयादिति मावः ॥ 

अथ मृक्तसङ्गममातेण स्वम्य साधनमक्तिद्रारा साध्यमक्तयुल्यतिपरका 

रसुतदयन्. प्रथमं स्वस्य मक्तिमर्गिऽपिकारपा्तिमाद-- 

्ेयोभषु मक्तावधिकबहुमति्न्मकर्माणि भूयो 

मायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः ररतं प्रहुतात्मा। 

उचद्धासः कदाचित् इटचिदपि स्दन् कापि गर्जन् प्रगाय 

नलुनमादीव प्रृतयन्नयि इटं कर्णां रोकवाह्यरेयम् ॥ ५ ॥ 

श्रयोभारमप्विति।] अयि स्वे कर्णां कुरु । अयीहि सम्बोधने। 

श्ीद्पणेति रेषः। चं श्रीकृष्णः! कर्णान् अनुकम्पाम्। कुर् विधेदि । 

{क तयेखत्राह--जहं प्रयोमभैषु भच्छौ अधिकवहुमतिः कैमाणि जन्मक 

माणि नामानि जपि भूय; गायन् तदुमयनः पुतं श्दरुतात्ना कदाचित् 

उथद्धासः वु्चित् रदन् कापि गर्जन् प्रगायन् प्रनृ्यन् अपि उन्मादी 

इव लोकबाह्यः चरेयम् इति । भ्रयोमार्मषु प्रेयसः पुर्पार्थस्य | मोक्षस्येति 

यावत्] मर्गिपु प्रापिाधनेषु मक्ति्ानकर्मेतपोदानतरतादिपु म्ध्ये। मक्त 

भुक्तिमर्गि। अधिकवहूमतिः अधिका शरृद्धा वहुमतिः श्रद्धा यस्य सः। 

अनेन भक्तिमा्ि अधिकारिता परदश्चिता। उक्तश्--“यच्च्छया मत्कथादौ 

जातश्रद्धस्तु यः पुमान्। न निर्विण्णो नातिसक्तो मक्तिवोगोऽस्य सिद्धिदः 

इति। क्षेमाणि पुरपा्थसाधनख्पाणि 1 जन्मकर्माणि मगवदवतारचरितानि। 

नामानि श्रङृष्णस्यादीनि! अपिः समुचये । भूयः पुन" पुनः ¡ गायन् 

कीक्यन्। एतच्च स्मरणादीनामप्युपरक्षणम् । एवं साधनमक्तिखाभ उक्तः। 

तदुमयतः तयोर्मगवद्वतारचरितवर्णननामसद्व्वनयोरुमयतः युादधेतो. । परदुतम् 

अतिदचीम्। अनेन साधनभक्तिखमात् पर तदनुष्ठाने साध्यभक्सयुदय्य 
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काटविटम्बामावौ योव्यते। ्रद्ुतासरा प्रकर्वेण द्वतः द्रवीभूतः आस्म मनो 

यस्य सः। सकलजीवजलिएु सज्ातकत्य इति मावः! कदाचिद् एकदा। 

उदयद्धासः उद्यन् उद्रच्छन् हसो हसनं यस्य सः। ˆ भगवन्तं भक्तपराभि 

तमाकल्य्य सदस्ततानं प्रदसत्निव्यथः। एतच प्रवृद्धायाः साधनमक्तेरनु 

भावः] एवमुत्तरवाययत्रयेऽपिं ! कुहचित् कचित्। रुदन् एतावन्तं फार 

सुपेक्षितयानस्मीति रोदनं कुर्वन्। कापि कदाचित्। गर्जन् मगनदूपदश्च 

नौसुवयादुचै्तरं राव्यं क्वन्] प्रगायन् अनन्तरक्षणे भगवद द्रक््यामीति 
हरेण मधुरं गानं कुबैन्। अत्रानन्तरवाक्येऽपि कापीत्यन्वेति। प्रनृत्न् 

परकर्पेण सदस्तानं सदिर.कम्पे नर्षनं दुर्न्। एतच परां कोटि 

प्राप्तायाः साधनभक्तेरनुमावः ¡| अविस्समुचचये। उन्माद धित्तवित्रंशोऽस्यास्ती 

युन्मादी। इवेति सम्भावनायाम्] लोकबाह्यः लोकेभ्यः रौ किकश््िमनु 

वर्यद्भयः बाद्यः विष्टः तैर्बहिष्छरेत इ्र्थः। चरेयम् सश्वरेयम् । 
अयश्च साभ्यभक्तेरनुमावः॥ 

अथ साध्यभक्ति प्रात्तस्य प्वृत्तिमाट-- 

भूतान्येतानि भूतात्मकपपि सकरं पधिमत्स्यान् मृगादीन् 

मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमत्िस्त्वन्मयान्यानमानि। 
त्वत्सेवायां दि सिद्धयेन्मम तव पया भक्तिदाटर्य व्रिराग- 

स्तवत्तस्याववोथोपि च युयनपते यततभेदं विनैव ॥ ६ ॥ 

भूतानीति ।॥ अदं यमितमतिः एतानि मूतानि मूतामकं सकल 

मपि पष्षिमर्यान् मृगादीन् मर्स्यान् मित्राणि अत्रन् अपि छन्पयानि आन 

मानि। यमितमतिः यमिता नियन्विता मतिर्मनो येन तथाविधः सन्। 

विषयादविभ्यो मनो वरादाप्य निश्वरे चघ्नयर्थः | णतानि दृषटशरुतानि । 

मूतानि प्रथित्यतेजोवाय्याकायासत्यानि पञ्चमहाभूतानि ! मूताकं पञ्चमूतमयम् | 

सफलं सथ॑चराचरम्। अपिस्समुचये। पष्िमसस्यान् आफादचारिणः 

पक्षिणः जटचारिणो मलयांश ¡ एतजर्चराणामितरेपामप्युपरक्षणम् ! मृगादीन् 
£ &5 
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स्यरुचारिणौ मृगसरीदपादीन् ! मर्स्यान् मनुप्यान्} मित्राणि नन्धूत्। 

शचुन्. भ्रतिपषिणः । मपिन्रव्देन शलुमिदेतरानुदासीनानीति गम्यते । जव 

सर्वचराचरस्य पश्चमहामूतासकलत्वाचदन्तर्मूतानां पक्षिमह्स्यादीनां प्रथगुपादाने 

चाश्चुपभलक्षवद्ैदिष्टययोठनाथैमि्यवगन्तव्यम् । तन्मयानि शीृप्णस्वरूपाणि । 

हृति अनुसन्धायेति रोपः} आनमानि साष्टाङ्गं नमानि नपस्कर्वाणि 1 
एतच साध्यभक्तमुभावः। नदु उक्तरक्षणा भक्तिर्योगिनामपि बहजन्मसाध्या 

कथं भजनमतिण एकस्िन् जन्मनि सिद्धयेदित्यायङ्ायमाह- दे युवनपते 
ल्सेवाया मम तव छृषया मक्तिदाद्म॑विरागः त्वत््चस्य अवयोध" अपि 

च यलभेदं विना एव सिद्धयेत् हि इति। भुवनपते जगन्नाथ ! वससेवायां 

तव श्री्ृप्णस्य। मगवति सर्वकर्मणां समर्पणम्, जवत्ारकथानां नान्नं 

च स्रवम् , सर्वत श्ीकरष्णद्छया प्रणामश्चलुक्तरीरयं सेवाया सत्याम्] ममानन्य 

शरणस्य 1 एृपया अवश्यं मधरितथ्यया करणया। भक्तिदारठ भक्तेगवति 
्रमरक्षणाया दा निश्चर् । विरागः वैराग्यम्] सतच्वस्य तव श्ष्णस्य 

तत््वप्य याधाध्यैस्य। अवबोध. विज्ञानम् । अपि चेति समुचये । यतभेदं 

बिना निप्मयामनित्यथ.। सिदधेत् सिद्ध प्राप्नुयात् । हीप्यवधारगे । 

मगवत्सेवया भगवद्भक्तः स्थिरता स्यात् , ततो वैराग्यम् , ततो भगवतस्तव 

ज्ञानं चेद्यतो भगवत्सेवैव प्रथयत इति भाव ॥ 

एवं मगवक्छपोषरव्यमक्तिराग्यक्ञानफषैस्य प्रतिमाह-- 

नो य॒द् श्ठत्वडधभेपमरणिभवैस्त्वन्निरीनाखयत्वा- 
चरिन्तामातत्य्ठारी निमिपरवमपि त्वत्पदादश्रकम्पः। 

शष्टानि्ेु त्टिव्यमनविरदितो मापिकत्यापयोधा-- 
जज्योत्स्वाभिस्त्न्नदेन्दोगधिङधिभिसतिनात्मना सथरेयम् ।} € ॥ 

नो शदयनिति ॥ अं लज्निटीनाशयत्वात् मवसरणिभपैः शचुलृदाचैः 

नो मुह्यन्. चिन्तासतव्यशारी निमिपटवमपि स्वसपदात् जप्रकष्प. मापिक 

तवावबोषात् इ्निषेु तुटिव्यसमविरदितः खत्तयेन्दोः उ्योस्नामि- अधिक 
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शिशिरितेन जासना सश्चरेयम् । स्वन्निरीनाशयलात् त्वयि शीकप्णे निरीनः 

नितरां छीनः आश्ञयः अन्तरङ्गं यस्य तस्य भावस्तत्वं ॑तस्माद्धेतोः। भव 

सरणिभ्यैः संसारमागोदुमूतैः! लृदायैः बुसुक्षापिपासमससैः। नो 
सुद्यन् परवश्चतामगच्छन्। चिन्तासातव्यश्चारी चिन्ताया मगवत्स्वूपध्यान्य 

सातत्येन सततानुष्ठनिन श्चार्त इति तथाविषः ¡ निभिषल्वं निमिपत्य 

निमेषष्य स्वं ठेशम्। असयन्तसंयोगे द्वितीया । अपिः समुचये । अत्यल्प 

कालमपी्य्थः। सवत्दात् तव ॒शीकृप्णस्य पदात् चरणारविन्दमजनात् । 

अपरकम्पः अचश्च; | मायिकलाववोधात् शरीरादेमेग्यिवस्तुनो मायानिर्ित 

तानुसन्धानात्। इष्टानिष्टे टु जन्षटिपु च। तुष्टिग्यसनविररितः तुष्टया 

सन्तोषेण म्यसनेन दुःखेन च दिरदितः वियुक्तः। इष्टेषु पुत्रजन्मादिषु 

तुष्टिविरदितः अनिष्टेषु पुत्मरणादिपु व्यसन विरदितश्च सन्निदयर्भः। चन्न 

खेन्दोः तव श्रीकृष्णस्य नेन्दोः चरणनखचन्द्रस्य। भ्योत्सनामिः दीतटामिः 
दीतिभिः। अपिकरििरितेन अधिकरीतरीकृतेन। जासना मनसा | 
उपलक्षितः सन् । नसेन्दोरि्येकवचनान्तोक्त्या एकस्यैव नखचन्द्रस्यानवरत 

प्रतिनीमिर्ज्योरस्नाभिरपिकशिशिरितलमामनः स्नायते, किं पुनर्दशानां 
नलेन्दूनामिति क्वेरदर्पातिरेको व्यज्यते! सश्वरेयम् केवटमेकाकी सश्च 
रन् वर्तयेद्यर्थः ॥ 

अथोत्तममध्यमाधममक्तानां धर्मानाह-- 

भूतेप्वेषु स्वदैक्यस्मृतिसमधिगतौ नायिकारोऽधुना चे- 
त्वस्रेम च्रकमती जगमतिषु एषा द्विदृ भूयादुेश्चा । 

अर्चायां वा समर्चाकुतुकयुरुतसयदया वर्धतां मे 
स्वत्संसेवी तथापि दरुतथुपठमते भक्तरोकोचमच्यम् ॥ ८ ॥ 

भूोपििति॥ पु मूलेषु लदवयस्छतिसमभिगतौ अधुना अधिकारः 
न चेव. त्रसेम लत्कमत्री जगमतिषु छपा दिद उपेक्षा मूयात्। एषु 

प्रागुकतेषु। मृतेषु पमहामूततेषु। तन्मयेषु सरटयराचरेप्विति भावः। 
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सैषयसहिसमपिगती तव श्रीकृम््य दवयमेकीमावः। जगदाश्रवत्य 

श्र्प्णस्यैव जीवख्पेण पशचमहामूतेप्ववस्थानादिति भावः। तत्य सृतिः 

अनुसन्धानम्] तस्याः समधिमदौ सम्य प्राप्तौ । अधुना मस्िन्. जन्मनि। 

मे इयुचरवाग्यादश्कप्यात योजनीयम्| मे मम। अयिकारः योग्यता । 

नचेत् मान्ति यदि तर्दि। सर्वमृतिपवनद्वदिश्च पपिपर्णा भगवान्. श्रीह्प्ण 

हृति जानप्यो्मचतर्मसवातदमिकापि
णो ममास्मिन् जन्मनि तदुविकारिता 

न जाता चेव्हीलैः। लस्म त्यि श्रीकृष्णे प्रेम स्नेदः1 भक्तिरिति 

यायत् चत्कमवी त्वतकेु तव श्रीकृष्णस्य सम्बन्धिषु पुष्पेषु । लद्रक्तेव्वि 

ल्भः। भती सख्यम्] = ज्पतिषु जच्छुद्धिु। भेगवच्रणारविन्दभजन 

परादूयुललयमत्र जलम्। षा दवा। अटो वेमे न सेवन्ते भगव 

न्तम् , ततः कंथश्चिदेतान् मजनेन्युलान् करिप्य इतीय मनीवरृत्तिरिति 

मावः द्विरूख श्व यमेषा व्यागः। प्रतीकरिच्छानिररिरिति माचः। 

भत्र समु्यार्स्य मम्यमानलाचकारस्याभरयोगः। एवं मध्यमभक्तानां ध्मः। 

अत मूयादवियेकवचनोक्तिस्वलेमादीनां
 चतुर्णा प्रत्येक. समुपात्ततवादिति 

मन्तव्यम्। तत्रापि नापिकारश्ेत् कि कर्व॑व्यमित्यत आह-न उर्तरशरद्धया 

अचचीयां समर्चाकुतुकं मे वर्धतां वा इति ! उरतरशरद्धया उरूतरया अति 

महत्या श्रद्धया मगवदूरुरुदाखविषयेण विश्वासेन । मगवति श्री 

छपे गुरूपदेशेषु शक्तिषु च सु्दविशवसेनव्र्थः । अर्चायां भति 

मायाम्। समर्चकतुक समरचीयां सम्यग्विधिमनतिक्रम्य क्रियमाणायामर्चायां 

पूजायाम् दुतुकमाग्रहः । प्रतिमासमरस्नाभिराप दर्थ 1 मे भक्तोत्तमव्वा 

प्िरापिणो भम} वर्ता बृद्धि प्राप्नोतु] वेति विक्स्पे। मध्यममक्त 

धर्मऽम्यनपिकायैव चेरर्दीति विकल्पार्थः अयमथमभक्तानां धर्मः। किमि 

लयममतधरभानयेति चेरत्ाद--तथा सवसवसेवी जपि दुतं भक्तलोकोतम 

स्वम् उपरमते इति। तथा तेन भ्रकरिण } अधममच्तधर्मनु्ाननेरयर्थः । 

लसतंहेी तव श्रीृष्णस्य संसेवी सम्यगेकाप्रमनस्ता सेबनं कुर्वाणः । अपीति 

विरये । सथमभक्तोषीरय्ैः। द्रुतम् अचिरेण फेन । म्तलोकरोचमलं 
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भक्तटोकेपूतमलयं प्रेतम् । उचमभक्तत्वमिव्य्थः । उपरमते प्राप्तोति} 

उमभक्तस्य मेोक्षाधिकारान्मोक्षं मरमोतीति मावः ॥ 

मनसो मायाविद्धलात् केयं मायेति जिज्ञासायामाह-- 

आद्त्य खच क्षितिजरमस्दाद्यात्मना विक्षिपन्ती 

जीवान् भूयिष्ठकमिरिविवशषगतीन् दुःखजलि क्षिपन्ती । 
तन्माया माऽभिभूर्मामयि युवनयते कर्पते तत्मशान्स्यै 

त्वत्पादे भक्तिरेवेत्यवददयि विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः ॥९॥ 

अश्त्येति !! अयि युवनपते सवसस्वरूपम् सन्र्य॒क्षितिजरमर् 
दा्यालना विक्षिपन्ती भूथिष्टकर्मावरिविवदगतीन् जीवान् दु.खनाके क्षिपन्ती 

खन्माया मां मा अभिमूत्। अयीति सम्बोधने । भुवनपते अगन्ाथ | 

त्व्सवच्पं तव श्रीकृष्णस्य स्वरूपं स्वीयं र्पम् । ब्रहेति यावत्। जघृ 

आवरणक्षक्या आच्छाय । क्षितिजटमस्दायासना क्षितिः परथिवी जरं तोयं 

मरुद्रायुश्चेति क्षितिजरमरूतः ते आदिर्येषां त एवासां स्व्यं तेन । अवादि 

शब्देन अभयाकाशे स्यूटशरीराणि ब्रहमण्टं च गृहन्ते । विक्षिपन्ती विक्षेपशक्तया 
विमाबयन्ती । भूविष्ठकर्मावङिविवशगतीन् मूगिष्ठानां काम्थनिषिद्धमेदेन वहु 

प्रकाराणां कमणामावट्या समूहेन । तल्न्याभ्यामद्एवासनाभ्यामिति भावः । 

विवा अस्वतन्त्रा गतिरुचावचक्षरीरपपिर्येषा तान् । जीवान् श्यरीरिण. । 

यु सजाठे संसारजन्यसङ्करसन्दोहे। क्षिपन्ती पातयन्ती । एवं मायायाः स्व 

रूपशुक्तत्। लन्माया तव शरीकरृप्णम्य माया } मां भगवत्सेवकम्¡ मा अमि 

भूत् उुद्धिमाक्म्य मगवस्मृतिं मा अपनयतु । तां वारयेति भाव । मायातरणे 

भगवद्धक्तिरेवोतमो मार्म इति सप्रमाणमाह---अयि विमो सिद्धयोगी प्रबुद्धः 
दति अवदद् इति। विमो सर्वव्यापिन्। सिद्धो जीबन्सुक्तशास्ती यामी 

चेति सिद्धयोगी] प्रबुद्धः योगिषु मध्ये जातृज्ञेयजानमेदरहितत्वात् प्रबुद्ध 

स्नः ऋषमदेवघुतेु चतुर्मो योभिवरः} यथोक्तं श्रीमद्धागवते--“कविरहरि 

रन्तरीक्षः प्रदुद्धः पिप्पलायनः । आविरत्रिऽ्य दुमिर्वमसः करभाजनः ॥ 
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.दइति} विदेावे राक्ञे नवयेोगिवरकृतोपदेरभ्यः पवुदधोषदेशो ` भागमरताद्व 

गन्तव्यः! शति एवम्। “वदत् उक्तवान् । इतिकव्दर्थमाह--तसमशान्तय 

स्लदे भक्तिः एव कर्पते इति! तखदान्ये तस्या मायायाः प्रशान्त 

` श्रकपैेण आन्य दमनाय म ` समूलमन्मूरनयित्य्थः ] ' त्वत्पादे तव मायास्वा 

। , विनः पदे पदारविन्दयो; भक्तिः 'पेमरक्षणा } पवेत्यवधारणेः -कल्पते 

॥ 

टपायो भर्वति। नान्योऽस्युपाय इति भावः ॥ 

, अथं ॒वैराग्यविवेकदवारा `गुरूपदेशख्व्यभक्तिहानसमुचयेन -मायाजय 

।प्रकारमाद-- 

~ दुःखान्यारोक्य -जन्तुपरर्ुदितव्िकोऽमेचायेवर्या- 
छव्ध्वा लदरूपतच्यं गुणचरितिकथाट् द्वद्धक्तिभूमा ) 

-2 मरायामेनां तरतव परमसुखमभे सत्पदे मोदिताहे 
तस्यायं पूर्वरङ्गः पवनपुरपते नाशययरेयसेाम् ।॥ ९० ॥ 

दुःखानीति ॥ अदं जन्तुषु दुःखानि, जटोक्य अरम् उदितदिवेकः 

आचायैवयौत् सवटूपतत्त्वं ख>्वा॒गुणसरितकथाधुद्ववद्वक्तिमूमा एनां, मायां 

तरिता प्रपसुलमये त्ववदे मोदितादे। जन्तुषु सदैव दु सपरिहाराय 

सुप्ाप्तये च प्रयतमानेषु शरीरिषु) तत्त एव जातानि दु खानि सङ्कटानि] 

भलिकय दृष्ट । अरम् अतिशयेन) उदितविवेकः उदित यथेह पमि 

वित्तकट्तादयः गुखसाथनवेनाभिमन्यमानाः द समेव जनयन्ति, कर्मनि 

तत्वात्, तथा -्र्ऽपीयुखन्नो विवेकः विविक्त्तानं यम्य तथाविधः। 

जआचार्वर्याप्ः आचरयिपु जानविन्नानसम्पन्नेषु गुरु व्यात् परोपदेशकुदयरतया 

भरेषठात्। स्वटूपततत्वं तव ब्रीङृप्णस्य रूपस्य स्वरूप्य॒तेच्वं सम्यक् 

ज्ञानम्] र्वा" पाप्य गुणचरितरुधाघद्रवद्वक्तिमूमा गुणानां भक्त 

वास्सल्यादिमेगवदूयुणानां चरितानां भगवदवत्तादादिचरिताणां च फथा कथने 
मादा 'दक्षिणमरतिमाननामसङ्धी्नादीनां तानि गुणचरितकयादीनि सैर 
द्रवन्. उयन् मर्तर्मूमा दाहस्य यस्य तवागरिश्च सन्] एनाम् नुभूय 



दशकम्-९4] ~ कर्ममिधभक्तिखवरूपवर्णनम् । ६७९ 

मानरागद्रेपादिननयिवीम्] तरिला अतिक्रम्य । परमछुलममे निरतिशया 

नन्दस्वशूपे। चलदे तव श्रीरप्णम्य पदे स्थनि} विङृष्टनिटय श्रथ । 

अथवा मगवचरणनसिनि। मोदितादे जआनन्दमनुभवितासमि] भक्तजने 

सह मागवतधर्माभ्यसेन भगवस्सेवा करिप्यामीति भाव । तस्य अय 

पूर्वन्न । तस्य तथाऽतुसन्धितम्य मोदस्य । अय मायाजय । अथवा, 
तस्य मायातरणदिर्मदनुषठयस्यार्भस्य। अय मया असत् प्ररथ्यमानो मद्रोग 

नाञ्च । दद्रा, तस्य अप्र पश्यामिः इप्यादिना व्यमाणभगवहूपम्रत्य्षी 

भावस्य। अय श्वान्द्रानन्दाववाधाजकम्' इत्यारभ्येताव॑पर्यन्त निमद्धो भय 

वदवतारचरितवर्णनमहुट स्तव । पूर्वरङ्ग नाटकपयोगे नान्य[दियत्. प्रथम 
वद्य निर्वत्यं 1 भवतीति देप । सप भगवत्कर्णैकायत्मिप्यादयेन 
पराथयते--हे पवनपुरपते प्वम् अदोपरोगान् नाद्य इति! पवनपुरपते 

श्रीगुरुवायुपुरनाथ । अदोपरोगान् अदोपानलिटान् \रोगान्. बाद्यामाभ्यन्तरा 
श्यापयान्। नादाय समूटञुन्मूरय ॥ 

दति भक्तेरेय निप्रेपपाबातिदतुत्वपणन, भक्तिस्वरूपतकादैवणन च 

प्नरतितमदशाक सैर्म् ॥ 

हिनयतितमदशकम् 1 

‡ ननु स्रकर्मणा मगवद्धर्मत्वापदेनाय विना फटानुमधान भगवनि 

समर्पणेनानुष्ठानसुत्तम् , तदनुपपन्नम् , स्वर्गायर्थमेव ग्यातिष्टामादीना विटि 

तप्वात् फलफामन्थैव तनापिकाराचेत्याशदय वेदाना परोक्षयादिलात्तास्र दुर्नेय 
तरित्यमिप्रयेण पद्ििरति-- 

वेदः सर्याणि कर्माण्यफटपरतया उितानीति दुष्य 
तानि च्ग्यितिन्येय दि समनुचरन् यानि सप्रम्यपीध। 



६८० नासयणीयम् स्किन्धः-ष्् 

मा भहदै्निपिद्धे इदचिद्पि मनःकमवाचां प्रबत्ति- 
हव्यं चेदवाप्तं तदपि खदु मवर्यपये चित्प्रकादे ॥ १ ॥ 

वेदैरिति॥ दे श्य जहं वेदै. सर्वाणि कर्माणि अफ़रपरतया वर्गि 

सानि इति दुध्या तानि त्वपि अर्पितानि एव समनुनरन् तैव्कम्धै यानि दि। 

वेदैः वेदोक्तवति -। सर्वाणि सक्टयानि } कर्माणि ज्योतिेमादौनि । यफर 

परतया फट पर प्रधानप्रयोजन येषा तानि फटपराणि तानि न भबन्ती्यफल 

पराणि, तेषा भावस्तत्ता तया! निप्फटववनेत्यभः। वर्णितानि उक्तानि। 

नेष्कर्म्योप्र विदितानीति भाव । यदि कर्मणा फर नैष्कर्म्यम्, तर्हि फट 
श्रुतिरनुपपतनेति चेदत वरूमः--यथा माता रोगनिद्र्यध्र वारम षभ गुरयर्कं 

गादिमिि प्ररोमयन्दै पाययति, तथा वेदा अप्यवान्रषै, प्ररोमयन्त्. 
कर्ममोक्षयैव कर्मणां विधिं विदधति । फरश्रुति्तु तदरोचनयैमेवेति ¡ इतिं 
एवम् | दुध्वाज्ञात्वा। तानि कर्माणि फटपरत्वेन श्रतान्यपि । स्वपि श्रीरष्े। 
अर्वितानि सर्वामना समर्पितानि सन्ति] एवकरिण फ़रामिसन्धिर्यवर््यते । 
समनुषरन् सम्यगनुतिष्ठन् । निर्गतानि कर्माणि यम्मात् स निप्कर्मा तेन साध्यं 
नैष्कर्म्यम् । करम॑निदृतिसाध्यमिवयर्थ । यानि प्राप्नुयाम् ¡ अततायम्थं -- 

नैष्कम्भ कर्मणा फलम् , तम्मात् करव त्यजामीयुदासीनतया कर्माण्युर्वतां 
कर्मवैकल्यरूपेणा्र्मेण पतनमेव स्यात्, अत कर्माण्यवद्य कते-यानीव्यादयेनाद् 

वरै निषिद्धे कुहचित् अपि मन कर्मवाचा प्ररृर्ति मा मूत् इति । वेदै दोवेक्त 

चै 1 ददं स्पृव्यदेरप्युपरक्षणम् ¡ निषिद्धे अक्छैव्यतया बोषिते | बट 
चिदपि अमषयमक्ष्णादौ ठुतेचिदपरि । अल्पटुष्डृतेष्वपि कर्मन्वित्य्थ । 

मन कर्मवाचा मनस अन्तरङ्कर्मण, कर्मण कायकर्मण, वाच वाक्मणश्च। 

प्रद्ति करणम्। माभूत् मम मा भवतु। कायवाङ्मनोर्ि्देदनिपिद्धकर्षणा 

करणे मम मतिर्मामूदिल्े । दर्व्यम् अव, चेत् अपि चिसकदो भवति 

अये खलु । दुर्वर्ज्यम् दुम्त्याज्यम् । अवाप्तम् अनुषटिनम् । कृतमिति यक्तये 

अवापतमिद्युकया निपिद्धक्मत्यागे ठतमतेरपि व्यमुमञ्चम्य्ादजनाह्या तद 

नु्ठानं कछनित् कदाचित् समापतपीति चोप्यते] वेतर्हि। यत् अनुष्ठित 
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निषिद्धं कर्म । अपीव्यनिषिद्धकर्मणां समुचये । चिसकदो चिदानन्दस्वरूपेण 

परकादयमाने। मवति श्री्प्णे। अर्ये मन्त्पुरस्सरं समरपयामीदयरथः। खल्विति 

निश्चये ॥ 

एवं वैदिकं कर्मयोगसुक्तवाऽनन्तरं तान्तिकमाह-- 

यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत चाभीषटूर्ति 
हां सयैकरूपां दपदि हृदि सदि कापि वा भावयिलया} 

पुप्ेभन्पैनिवेचैरपि च विरचितैश्शक्तितो भक्तिपूतै- 
तित्वं वया सपर्या बिद्धद्यि पिमो त्वसरस्ादं भजेयम् ॥ २॥ 

य इति।| अयि विमो जन्यः तुयः तव भजनमयः कर्मयोगः, 

अहं त च हां स्यैकल्पाम् अमीष्मूतिं दपदि हदि सदि क अप्र 

चा मावधि्वाः शक्तितः विरचितैः भक्तिपूतेः पुष्पैः गन्धैः निवेवैः अपिच 
नित्यं वर्यौ सपर्या विदधत् तसाद भजेयम्। विभो राक्तिसम्पन्न । 
अन्य. वैदिककर्मयोनादपरस्तान्विकाख्यः। तुर्विरोपे। यः याददाः। तव 
श्रीकृष्णस्य | भजनमयः सेवारूपः। कर्मयोगः कर्ममिर्भगवदूनादिमिरयो 
योगः मगवत्सायुज्यलमोपायः। अथवा, कर्मणां योगः करणम्। यद्रा, 
कर्मयोमाख्यः। मवतीति दोप । ततर तान्तिककर्मयोगे! चकारो वैदिक 
कर्मयोगस्य समुचये! अनेन वैदिककर्मयोगेपि प्रतिमार्चनप्य करवम्यता 

प्रतिपादिता। अथवा, चकारस््थे। हयां मनोहराम्। नयनानन्द 

कारिणी मिद्य्थः | अनेन प्रतिमाया जकर्पकत्वं निर्माण एव सम्पादनीयमिति 

सूचितम्। सस्यैकरूपां केवरसच्चगुणमयीम्। अतैकशब्देन न रजोमयीं 
तमोमयी वेति भ्यञ्चितम्। अभीषमूति अभीष्टामभिमतां पार्थसारथिवेणु 

गोपाखादिरूपां मृतिं मगवल्वरूपम् । दपदि शिखामस्याम् | हदि मनोमय्यां 

संङ्करपमातविरचितायाम्] सदि रकेप्यायाम्। कापि वा जष्टविधप्रति 
मासक्तेतरपुवर्णादिरवितायां यस्यां कम्याच्चित् प्रतिमायामिव्य्थः। उक्तश्च -- 
श्चैटी दारमी रदी केष्या केल्या च सैकती। मनोमयी मणिमयी परति 

ह 86 
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गर्विषठाः। उक्तश्च--“विद्यामदो धनमदन्तृष्ठीयोऽग्जिनो मदः इति। 

द्विजाः वेदशपुराणादिषु पण्डिताः जपि वित्रादिमदान्धा वेदादिषु स्तगुण 

त्तया निर्युणतया च सर्वत्र प्रतिपादितल्यै भगवन्तं श्रीकृष्णं न 
जानन्त दये. किमु कीटबिधं कर्मः न विदूपरते न कुर्बन्ति। आमि 

चारसञ्ननिन्दायनेककर्मामि ु्न्ेवेहरथः । तच्छव्दा्थमाद--अह् खसा 

दासनत्रयातान् अशचान्तान् द्वि ज्रङुखजनुपः हन्त चओचामि इति। तसादासन्न 

यातान् तव शरीकृ्णस्य पादयोश्वरणकमटयोरासक्तं समीप यातान् प्रक्तान्। 

उपनयनादिसंस्फरिररथाकयोधपरडन्तेनाध्ययनेन च भगवद्जनाधिकारं प्रप्ता 

निघर्थः। जशान्तान् विषयपरानु ] द्विजकुखजनुषः द्विजानां प्रेव्भिरानां 

युके वने जर्जन्म येषां तान् । व्र्मगक्षतियवैग्यवंशजानियर्थः। हन्तेति 

खेदे। प्राप्तमजनाधिकारानवि मजनविमुखान् तान् प्रस्यासनो दु खानुमूते 

रनुसन्ध नात् खेढोखनि.। शोचामि दु.खितो भवामि] जानटवदुर्विद्श्धत 

येमे चोधयितुमप्यशस्या इति भम खेदो भवतीति भावः। मगवसाद्रात् 

दूरम्थान् क न शयोचक्ीति चेतत्राह--दयार्ः ते आसित्तामिति। दया 

मरहन्तीति दयार्हः। सद्विर्दयया सुखं बोधनीया दयर्थैः। तान् प्रति न 
शोचामीति भाव । तन्छब्दार्थमाद--सीद्राः व्त्कथादिश्रवणविरहिताः 

इति] अतर ये इव्यध्यादर्व्यन् , उत्तर तच्छन्ददर्मनात्। सीघ्यूटा रियः 

शूद्रश्च । शद्रद्धीनाना सकटजतीनामप्युपरक्षण्रिदम्। = स्वत्कथादिश्रवण 

परिरहिता तेव श्रीङृष्णम्यर कवादीनाम्। आद्विशन्देन नामदीति ग्रहन्ते। 

श्रवणेन अ,काषनेन । कीनैनादीनामप्युपरक्षणमिदम्। विरदिना वियुक्ताः । 

पनदन्नानात् , ~ न.नधकारत्, भमक्तिशचच्छद्रयोपिताम्ः टनि वचनत। 

भपन्पीति देष ॥ 

तथाविधानां भगवसदविमुग्दानां पिप्रादीनां प्ररत्तिमेव प्रपवयनि-- 

पापोऽयं क्रःगरामेत्यमिदपरति निजं गूहितुं द्भ्व 
निरुंजस्यास्य वाचा बहुतस्वथनीयानि गे गरिभिनानि। 
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भ्राता मे वन्ष्यश्ञीटो भजति फिर सदा पिप्णुमित्थं बुधांस्ते 
निन्दन्तयुचैेसन्ति व्ययि निदितमतीस्ताच्यां मा ठृथा माम् ॥ ४ ॥ 

पाप इति॥ लं मां तच्छं ग छाः; पूर्ववत् याच्य 

पि्याह--ते सवयि निहितमतीन् बुधान् इत्य॑निम्दन्ति, उचै" हसन्ति इति। 
ते अशान्ताखैवर्गिकाः। त्वयि श्रीट्प्णे। निद्ितमतीन् निदिता स्थिरी 

कृता मिर्मनो यैप्तान्। भगवदधक्तानियर्थः। बुधान् विज्ञानसम्पननान् ॥ 

अनेन न केवलमधममक्तान् , किन्तु भगकतत्वविनानतसम्पन्नतवादुत्तममक्ताशेति 

व्यज्यते । दर्यम् एभिः भरकारैः। निन्दन्ति निन्दां कुर्वन्ति) उचैः 
अमन्दम्। हसन्ति अन्धैः सह परिहसन्ति। इत्धमिव्यनेनोक्तान् निन्दा 
श्रकोरनाह--अयं पापः निजं दुश्चरिवं गूहितुं प्ण राम इति अभिल 
परति इनि। पाप परद्रव्यापहारादिपापकर्मकारी। निनं स्वीयम्) दुश्च 

स्तं मोपणादि। गृहित साधुरये तादृशं त्यं न कुर्यात्, तत्र न 
शन्नोति चेति परेषां विश्ासमुत्या्य अपदोतुम्] कृष्ण राम इत्येवम् । 

हदं मूर्मपदशनणरम्। एवमन्यान्यपि मामानीत्य्थैः। अमिल्परति अभितः 
सर्वत्र श्रवणा्ैमुचैहपति उचरति। चरिवव्णनादेरप्युपरक्षणमेतत् | जप 
तीति वक्तव्ये रपती्युक्त्या नामोच्वारणे निन्दागर्भोऽपहास, सूच्यते। 

किञ्च, निरलष्य अप्य वाचा मे बहुतरकथनीयानि वि्ितानि { निर्दज्ज्य 
निर्गता रुज्जा यमा्तम्य | अम्य पुरोददयमानस्य॒भक्तम्मन्यस्य । वाचा 
वचनेन । श्रीकरप्णमक्तेरन्यत् सारमूतं न किमप्यम्ति, अतो भजन्तु भवन्तोऽपि 

भगवन्तं संसारसन्तापचंहारिणं केसारिपपित्याव्मत्सन्निधौ सनां विहायो 
अस्यनेन रेतुनेदय्ः। मे मम दुटुम्रका्निर्वसनेकतानप्य। बहुतरफथनी 
यानि बहुतराण्यनेकविधानि कथनीयानि बन्धुमिरनिरूपणीयामि कूत्यजातानि 1 

विततानि विषवल्छतानि। नु तर्हिं कथनीयेपु आता छि न नियुज्यत 
इति वेचत्राद--वन्ध्यशीर. मे आता सदा विष्णुं मनति किर इति। 

यन्ध्यश्ीरः बन्ध्यं निप्फरे शीरं स्वमावो य्य स.} अता सोदुर.। 
सदा सवदा] भनति पुप्यायैननमस्कारनामसदघ्वनादीनि दुर्ाणो यर्वते। 
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नास्येतरफ्यानां श्रवणमननकरणाद्विप्ववसरः, अतोऽयं मचियोरग न॒ गृहातीति 

भावः। किलठेस्यरीके । मजनन्याजेन बरधा वर्तेत इति मावः॥ 

अथ दुगानुख्यं सेवाप्रकारमाह-- 

शरेतच्छायं कृत लवं यनिव्रखपुपं प्रीणयन्ते तपोमि- 
खेतायां छक्सुवाचङ्खितमरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते । 

सेवन्ते तन्तमार्भविकसदसिगिदं द्वापरे श्यामलाङ्ग 
नीलं सङ्कीतैनाचैरिद कटिसमे माुपास्स्वां मजन्ते ॥५॥ 

श्ेतच्छायमिति॥ मानुषाः छते ` तां श्ेतच्छायं मुनिवरवपुषं 

तपोभिः प्रीणयन्ते। मानुषाः मनुप्याः। इदं कर्त्वेन चतु व्येष्व 

प्यनुपज्यते। कृते कृतास्ये प्रथमे युगे। लां श्री्प्णम्। शेतच्छां 
धता शुभा छाया कान्तिर्यस्य तम्। शुधवर्भमित्य्ैः। मुनिवरवपुषं 

मुनिवरस्य ब्रह्मचारिण इव वपुः शारीरं यस्य तथाविधं च सन्तम्। जया 

वल्कर्प्णाजिनाक्षमालोपवीतदण्डकमण्डल्वादीन् विग्तपिदयर्भः । यथोक्तं 

भागवते-- छते शुककशतुरबाहर्जटिखो वल्कलाम्बरः । ङष्णाजिनोपवीतक्षान् 

व्रि्रदण्डकपण्डल्. ॥ इति । तपोभिः ध्यानम; । प्रीणयन्ते प्रसादयन्ति । 

अथ त्रेतायां सेवाप्रकारमाह- तेतायां सुक्सुवायङ्धितम् अर्णतनुं यज्ञरूप यजन्ते 

इति। तेतायां तेताघ्ये युगे। त्वामिव्यत्राप्यन्वेति। लां श्रीकृष्णम् । 

सुवजायङ्कितं सूमुवादिभिर्जहशुवभभृतिमियोपकरणेरङ्धितमुपरक्षितम्] जस्ण 

तनुमरणवर्णशरीरम्। यन्ञट्पं॑ यनेस्वखूपं च सन्तम् । यथोक्तं मागवते-- 

श्ेतायां रक्तवर्णोऽसौ चुर्वाहुक्तिमेखलः ! दिरण्यकेशसय्यात्मा सुक्ुवायुप 

जक्षितः॥ इति। यजन्ते वेदोक्तकर्मपुरस्सरं यगेन तोपषयन्ति। जथ 

द्वापरे सेवाप्रकारमाह- द्वापरे विरसदरिगिदं दयामटाङ्गं॑तन्वमारभिः सेवन्ते 

इति। द्वापरे द्वपराख्ये युगे। चखामित्यत्राप्यन्वेति। त्वां श्रीडप्णम्। 

पिर्सदसिदं विर्सन्त्यौ भरकादामाने असिगिदे सुदर्दानकौ मोदक्यौ यस्य तम्। 
एतच्छह्ुपसयेस्युपरक्षणम् 1 शह चक्रगदापममिर्सत्करवतुषटययुक्तमिःर्थः । 
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गब्रदमसादलमोयगरैः। एवकारे बहुप्रयलतयः्रम्यन्योपायानां ्थवच्छदे । 

नचिरात् अस्ल्पकालेन ! खल्मतादं तव ॒श्र्ृष्णस्य भ्रसादमनुप्रहम् । 

मजन्ते प्रप्नुवन्ति! शतादियुगयेक्षया करियुगे जन्मैव शखष्यमिव्याह-- 

हि वतक्रि्ादौ जताः अपि कलौ सम्भवं कामयन्ते किल इति! दहि 
यस्मात् पूर्वोक्तकारणात्। वेताङ्ृतादो तेता छृतं चादौ य्य सत्रा 
छृतादिस्तसिन्) ङततरेतद्वापरेष्वितयथैः। जताः उन्नता. मानुषा 

इतयताप्यनुषग्यते। कटो कलियुगे} सम्भवं जन्म ¡ कामयन्ते वान्छन्ति। 
किटेति वार्तायाम्) दै विमो लवं दैवात् तत॒ एव जातान् अस्मान् 

विषयविषरकैः मा दश्चय। विमो सर्वव्यापिन् त्वं शीद्घप्णः। दैवात् 
अनेकजन्माजितयुक्ृतनिचयपरिपाकवश्चात्। तत्रे तादबिधे कलियुगे! णव 

कतेऽन्येषां युगानां व्यवच्छेदार्थः। जातान् अनायासेन टब्धजनुपः। 

अस्मान् सां सादृशानन्यान् मगवत्तेवकोश्च) विपयविपरमैः विषया एव 

विषरसाः विषद्रवास्तैः) सयोमोहजनकविपरसवदात्णर्विषयरसेरितयर्थः। मा 
येश्चवय। मोक्षामिखपेण मजतोऽस्मस्तद्धिघातकारिविषयव्यासक्तमनसो मा 

बुर्विवय्ैः। स्वभक्तेषु तदमीषविपरवप्तर्थपरापणमनुचितमेव, अतोऽनेन सग 
चतो दुप्कीतिरपि स्यादिति साबः॥ 

इतरयुगपिक्षया करौ भक्तानां बहुल्यमाह-- 

भक्तास्तायत् कलो स्युदरमिरधुवि ततो भूरिस्तत चोचैः 
कावेरीं ताम्रवर्णीमनु किर छृतमालां च पुण्यां प्रतीचीम् । 

हा मामप्येतद्न्तर्भवसपि च विमो किञ्चिदश्वद्रमं च~ 
य्याश्ापान््निवय भ्रमय न ममवृन् पूरय त्वक्निपेवाभ् ॥७॥ 

भक्ता इति] कयै तावत् भक्ताः स्युः कटौ कलिबुगे | 

तावत् प्रथममेव! कच्ुगारम्मतः भभरसयेवेत्यभः) भक्ताः भगवद्वक्तजनाः। 

भूरिशः इ्यु्तरवाव्यादाङ्ष्यात् योजनीयम् ! मूरिशः इतयुगायपेज्चया चहवः। 

स्युः भविष्यन्ति} ताव्त् स्युरियेत्ाम्यां कषुगे भारम्मतः प्रूत्येव सर्वत 
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यहयो भक्ता वमूुर्मवन्ति मविप्यन्ति चे्यरथो बोद्धव्यः] ततः दरमिल्युविं 

मूरिदाः। तावत् भक्ताः सयुरित्ञो्रवाक्ये च योजनीयम्| ततः सक्षम्य् 

तसिः करिदयुगे सर्वत मततवाहुल्ये सव्यि । अथवा वहुभक्ते कच्ियुगे। 

यद्रा तसि । इतरदेशपिक्षयेलय्थः। द्रमिरसुवि ्रमिरमूमौ। मारतमूमौ 

दक्षिणखण्ड इयर्थः । भूरिः वहवः । तव च कविरीं ताप्रव्णी 

कृतमाटां पुण्यां प्रतीचीं च अनु उः] तत्न द्रमिटुवि | द्रमिल 

भुव्यपि कचित् कचिद्िदोषोऽस्तीति विरोपयोतकोऽतर चकारः। वाक्याङ्करे 

बा। काविरी त्रवर्णीं कृतमाटा चेति तिखणां नदीनां नागानि। पुण्यां 

पावनीम् । ्रतीचीं पथिमाशां भरति परवहन्तीम्। सदपर्वतादुदूमय केर 

लेषु पतित्वा पश्िमसमुदरं भ्रविदन्तीं निर्या नदीमिव्यथः। चकारः समु 

च्चये अनु समीपे। कावेयादिनदीनायुमयरकासतन्नमवेदोप्विव््थः। उचः 

इतरमदैरोभ्योऽधिकाः। किलेति निशये वातीयां वा] काविरयाद्विनीनां 

प्रमावातज्नरपानादिना विश्ुद्धान्तःकरणास्ततसमीपवतिनो उना भगवद्ध्ता भव 

-लेचेतयषैः । उक्तश्च श्ीमद्रागवते- शे ्रिन्ति जलं तासां मनुना मनुजे 

शवर] भ्ायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः? इति। दे विमो लम् 

एतदन्तरमैवम् अपि च तधि किथिदश्चद्रसं माम् अपि आदापादैः निवध्य 

न अमय विमो सर्क्यापिन्। चं शरीङृप्णः। एतदन्तर्मवम् एतेषां कवे 

यौदिपुण्यनदीविरससदेशानामन्त्भवम् अभ्यन्तरे टन्यननुषम् 1 अपरि च 

किश्च। नकेवलं भक्तमनसंकुटमदेशरन्यजन्मलम् विरोषान्तरमप्यस्तीदयर्थः । 

सवयि शीङृष्णे किथिदश्द्रसं रित् ईषत् जन् उयन् रसः मक्तिरसो यत्य 

तम्।॥ लव्यमगवचत्यैकदेदाज्ञानतया किशचिवकिधिदाम्वा्मानभक्तिरसमिः्यथै. ॥ 

भाम् अनन्यशचरणम् ] यथा मदिनरभक्तांस्तथा मा्ेत्यपिदाव्यार्भः। रेति खेदे । 

प्ामणानुसन्यानात् सेदः । जादयापश्नैः बन्धनोपयोमिपाशवव् स्थिताभिः पुतमिल 

फट्वादिर्पससारवन्धनोपयोगिनीमिराद्ामिः 1 विपयतृप्णामिरिति यादत् । न 

भष मगवद्विवरविषयसुसादनपरवकमितततो अरमण मा कारयेथा दयर्भः। 

क पुनर्मया करणीयमिनि वचे्वाह-- दे सगवन्. स्वं तननिपेवां पूरय इति 
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भगवन् देश्वयादिसम्पन्न] स्वं श्रीकृष्णः) लवच्निपेवां तव श्रीकृष्णस्य 

निषेवाम्| पूरय पूर्ण कुर । जस्पाल्पशः क्रियमाणापि लच्िपेवा कमप्दधा 

यथा परिूर्णा खदनुगरहाय स्यात्तथा कुर्वि ॥ 

अथ कले गुणवत्य शिक्षणीयलन्चाह-- 

चष्ट धरें ते किमपकरुणं प्राङ्महीक्षित् परो्षि- 
दन्त व्याकृएटखस्मोपि न षिनिहतवान् साखेदी गुणांशात् । 

त्वत्सेवायाञ्च सिद्धयेदसरदिह न तथा तत्परे चैप भीर 
यतत प्रागेव रोगादिभिरपहसे तत्र हया शिक्षयैनम् ॥ ८ ॥ 

चष्टे ॥ परीक्षित् मदीक्ित् रमदुदं तं करि दृष्ट्रा अपकरुणं 
हन्तुं व्याङृएटवद्मः अपि गुणांशात् न विनिदतवान्। पराक पुरा| परी 

क्षित् तन्नामा महीक्षित् राजा) ध ुदतीति तथोक्तम्। वृपर्पिणें 
धर्म परेन कापि बध्वा दण्डेन प्रहरन्तमिव्य्थः। तम् उक्तगुणम्। 

करिम्! दच्ष्ा विरोक्य। अपकरणम् अपगत्ता करुणा यस्मिन् 
कर्मेणि तद्यथा भवति तथा। स्वतः कर्णानिधेरपि परीक्षितो धमद्रोह 
कारिकरिनिग्रहे निप्करुणसवोक्लया स्वस्य धर्मपथात् कदापि न व्यतिचरटनमिति 

ग्यग्यते। हन्तं करि निगृदीतुम्। व्याङ्ृएटदगं व्याङृ्टः कोशादुदूधतः 

खट्ग: छपाणो येन स.1 अपीति विरोभे। गुणांशात् कारणमूतात्। 

शुणदोपमिश्रस्य कलेर्दोषांशमविगणय्य गुणां निरूप्यत्य्थः। न विनिहत 

वान् नावधीत्। करेगणांशञावगमे हेतुमाह--सारवेदी इति। सारं गुण 

स्यास्पत्वेऽपिं साराय मगवद्धक्तिसाघकलवख्पं वेत्तीति तथाविधः । परीक्षिता 

ज्ञातं कलेर्युणश्य सारांशमेवाह--चस्तेवादि आश्रु सिद्धेत् इति। दृदैत्यु 

सरवाग्यादष्प्या योजनीयम् । इह कटो युवे । च्स्सेवादि तव श्री 
छष्यप्य सेया प्रदक्षिणनमस्कारपरतिमार्चननामसद्वर्वनादिरूपा जादौ य्य 

तत्] मादविशब्देन सच्ननसङ्गमधर्ममार्गाव्यतिचरनाद्वि गृहते। अश्च 

अतिशीघ्रम् । असिन् जम्भन्येवेवय्ः। सिद्धयेत् मसिष्धारा मुक्तिमुतयादयेत्। 
ह? 82 ॥) व 



६२२ नारायणीयम् [स्कन्धः-१ १ 

मा-यः असौ सर्बतयानि हिला सर्वालना त्वा चरणम्" उपगतः इति) 

अतौ मक्तः। सर्यहृत्यानि सर्वाणि सकलानि त्यानि विदितानि कर्माणि! 

हिता व्यक्ला। भगव्यरपिलेल्थः । सर्वात्मना सर्मभायिन। चां शरीरप्णम्। 

श्रयं रक्षितारम्) उपमततः प्रतः । मपतीतनि कोषः] ननु तर्दि कचि 

निपिद्धकमणां स्वासमनाप्यपरिदिर्यलात् कि न कर्तव्यं प्रायश्िवादीलत 

आह---तं तस्य उयत्नं परकर्म अपि अचिटम् अपनुदसि एव इति। 

त्वै श्रषष्णः] अस्य तथा मगवन्ते शरणं प्रप्तम्य। उखन्नं प्रमादादविना 

समापितम्] विकर्म निपिद्धकम। तत् तलटमिव्यर्थः। विहितकर्मणां 

समुचयार्थोपिशव्य;। असिं निरवरोपं यथा मवति त्तथा} अपनुदसि 

अपाकरोपि। नन्वनेन पापक्षयार्थं मगवदुपासनं न छतम्, पुनः कथमिद 

मिति चेत्तताद--चिचस्थितः इति। चित्ते पापक्षयोदेशं विनाप्यनयरतमगव 

दुपासनायाः प्रभावाततस्यान्तरदगे स्थीयत इनि तथाविधः सन्}! न वन्तु 

शक्तिर्थितामपक्षते कार्योसादनाय, यथा स्ौपधमुपयुक्तं फएला्थिनामफलाविनामप्य 

विदोषेणारेम्यादि जनयतीति माव.। जथ प्रार्थयते पवनपुरपते चं 
तत् मे पापोत्थतापान् रुन्धि, भक्ति प्रणीया: इति । पवनपुरपते श्रीगुरवायु 

पुरनाथ । रख श्रीरृष्णः। तत् यस्माचित्त्थः पापान्यपनुदसि, तम्भात् 

कारणात्] मे ममानन्यश्ञरणम्य। पापोत्थतापान् पापोत्यान् प्रागननमषृत 

पापसश्चयनितान् तापान्. वाद्याभवन्तरामयख्पान् सन्तापान् ! रन्धि निवा 

रय। किञ्च, म्ति भगवति म्रमरक्षणाम्। प्रणीया: कृषी; ॥ 

इति कममिश्रभक्तिस्वरूपवर्णनं 

द्विनवतितमद्रकरम् ॥ 



~ तिणवतितमदशकम्। » ` 
प { “॥ + ५ **५ 

एवं, विंशत्या शकैः कू्ममिशरा ,भक्तिं निरूप्यानन्तरं ज्ञात्तमि्रां 
निष्पयिप्यनू प्रथमं तद्िकारमापनिभह--- त ५ 

¢ 

न्धुस्नेद- विजयां तव : हि क्रस्णया चय्युपावेशितात्म 

सवं त्यक्ता . चरेयं ' सकरमपि जगदीक्ष्य मायाविलास्नम्। 
नानासवात् श्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोपाववोपे-.प्िधिर्वा 

च्यातेधो वा कथं ,ती -त्वयि निहितपतेर्वीतेषम्यबुदधेः ॥ १ ॥ 

बन्धुस्तेहमिति ॥' अं वन्यु्नेटं तव करणया दि ' विजदयाम् | 
बन्युस्नेदं बन्ुपु पुत्रमित्रकलन्नादिषु यः स्नेहस्तम्। तव ` श्रष्किप्णस्य। 

कर्णया करुपया} दिरवधारणे) विजयां ̀  स्यजेयम्। यतो कयुप्नेदभ्त 

न्मायद्कतः, ततस्ल्छपयैव तं विजयम् ; तद्धानिः साधनान्त्दिवयादिति 

भाषः} बन्धुसौहव्यागे सत्ति कथं गृहे वसन् जीवितं नयृततीव्याशङ्काया 

माह--अजहं यि उपवे्धितासमा स सयक्ला चरेयम् , दति। स्वपि 

श्ीक्रप्णे। उपवेश्चितासा समाहितचित्तः सन्! सवे सकटं कायवाद् 

मनसां विषिनिषेश्यं कमे। स्यक्त्वा दिला} चरेयं गृद्याचनपेक्षः सथर 

यम्। यदि 'लोकसश्चारी स्यात् तरिं तत्र तत तैसौरनृतनविपयराकृटः म्यात् , 

ततः सरम्याग्यास्य वैफल्यश्चेत्यायङ्गायामाह-- सकट जगत् अपि मायां 

विलासं वीक्ष्य इति। सकर सर्वम्| जगत् चरमनरश्च! अपिष्ब्दरो 

निशवोषल्वातिश्चययोतनार्थः। मायाव्रियासं मायाया व्रिलयसं व्िटसनम्। 

मायाकल्पितमिदयर्धैः । वीक्ष्य दृष्ट मगवन्मायानृटलात् मगवन्मयस्वेनेव 

सकरमपि अगददटाक्यानन्दम् विपयाकर्पणरदितः सत्निति भवः। ननु 

विदितस्य कर्मणोऽननुष्ठानं न युक्तम्, पापापत्तौ प्रायि फार्यमे्ेया 

शद्गय फर्मणामविद्दभिकारियेन विदुपस्तदकरणे न दोप इत्याद 

आआन्तिजन्यान् नानालात् गुणदोपावयोप्रे सति गदु विपिः व्यामिषः वा 



९९४ 
नारायणीयम् 

[स्न्ध ष्र् 

इति आन्तिनन्यात् आ्आन्तिरटमममेस्यमिमा
न तज्नन्यात्। नानालात् वरणा 

श्रपाद्रिभेदेन वहुविषघ
दधितो 1 गुदापावपरोधे गुण 

सच्यश्ाधकलात्रिय 

नेमितिकः कमे, पापशोधकलात् दृचाद्धायणादरिक वा, दोषे टिसादि 

स्तयारवरोपे जनि । सदि स्तया चर॑माने सति। सल्विप्यवधारणे । 

अय गुणोऽय दोष इति विवेकपद्धावि सलयेवेपयथ । विधि ण्व कर्ेव्य 

पिति नियमवाक्यम् । व्यासे भेव कर्द यमिति निषेधवा्यम् ! वाकारौ 

समुच्चये 1 भवतामिति देष । गुणदोपनञानामपि विधिनिषेधामाव दु 

यति लपि निदितमते वीत्यैपम्यवुदे तौ कथम् इति) च्वि प्रष्ठ 

प्म] निहितमते निदिता त्व समस्तमिति निश्ित्य समर्विता मति 

बद्धेन तस्य 1 अति एव वीतवैपम्युद्धे वीता अपगता भपम्धवुद्धि नाना 

सभ्रमो यस्मारस्य 1 तौ विथिनिेधौ] कथ छिन प्रकारेण। स्याता 

पनिति शेष। अनो वरिधिनिपेधानधिकारत् सक्च स्यतत्वा चेयमिति भाव ॥ 

पव विभिनिषेधातीतो जानमि मक्तियोगेऽधिकारीप्यपि
 दतितम् ॥ 

पतत् सर पुरपदाररिणेव साध्यमिति वकम् तिर्वगादिदेेभ्य पूररष 

तनुख्खेति भ्रथवितु पुत्पल स्तीति-- 

ु्णारोपमपर सुततकृतथियो जन्तवः सन्त्यनन्ता 

स्तम्यो विनानरच्ात् परप इह वरस्तजनिदैरेमैय 1 

त्राप्यालमाऽऽतमन स्यात् सुह्दपि च रिपुरव॑स्त्वयि न्यस्तचेता 

स्तायोच्छितेरूपाय सरति स दि स्
 खाति ततोऽन्यः॥ २ ॥ 

्ुदिति ॥ छु्दृप्णारोपमत्र सततङकतयिय अन-ता जन्तव 

सन्ति। ुतृष्णाेषमति शुष अदनेच्छाया चृप्णावा परिषासराया रोप 

इयामनम्। तृणकयरुजर्पानादीप्वे ] केवर श्घुलृप्णारोप शुक्ष्णारो 

परमात्र तस्मिन्। सनतद्नपिय सततम् अनवरत दरतयिय॒निश्चितचित्ता 1 

ज-तव जीविन । सन्ति वन्ते । जनन्तविधजन्तुमध्ये पुरपस्य ष्ठ 

माह -दृह विज्ञानवच्वात् तेभ्य पृर्प वर् इति। दृह भूमौ । विहन 



दृशकम्-९२] ` पथ्चविंदतेर्भुदभ्यः शि्चमीयस्य वर्णनम् । ६९५ 

वत्वात् शेपज्ञानं विज्ञानम्। शरतिस्ृरत्यायभ्यसनजनित्क्ञानपरिशीरनसम्पादित 
भगवत्तततवगवेषणचणविषगेत्वथः । तदस्यास्तीति विज्ञानवान् तस्य माक 

त्वम् तम्मात्। तेभ्यः बहुविपेभ्यो जन्तुभ्यः पुरषः मनुप्यः। वरः 

्रष्ठः। भवतीति रोषः। तजनिः दुमा एव | तज्ञनिः तस्य मनुप्यस्य 

जनिर्जनम। दुमा दुःखेन रब्धं शक्या एवकारेण न कदाविदपि 
सुरमा भवतीव्यरथः। तत्र॒ अपि आसा आसनः सुद् स्पात्, रिपुः 
जअपिंच। तत्र॒ तेषु मनुष्येषु] अपिस्समुच्ये। आसा स्वयमेव । 

आसनः स्वस्य सुत् उपकारी। रिपुः अपकारी । अपि चेति सचचये । 

स्यादिव्यद्ो्रवाक्ययोरप्यन्वेति । उपकार्यपकारिणो्धिवेकमाह-- यः लि 

न्यस्तचेताः तापोच्छिततेः उपायं स्मरति , सः सुहृत् हि इति। स्वयि श्रपणे 
न्यस्तचेताः समरपितचिततस्सन्] तापोच्छिततः तापानां संसारसन्तापानासच्छितेः 

उच्छेदनस्य ] भेोक्ष्येति यावत्। उपायं साधनम् | स्मरति पर्यारोच्य 

जानाति। सः तपेोच्छेदोपायस्मर्ता। वुहत् ज्ञानोपदेशतः स्वयमेवासनो 

गुर्रूणे बन्धु. हीत्यवधारणे] अथापकारिणमाह--ततः अन्यः स्वास 
वैरी इति। ततः तपोच्छेदोपायस्म्ुः। अन्यः अप्रः। स्वासपैरी स्वय 
मेवासनो वैरी ॥ 

यत् यस्याज्ञाननाशदेतुः स तस्य गुरुरिति विवक्षितत्वात्, स्थिर्चरा 

णामपि तद्धेतुलखात् गुरुषवमूरीकरणीयम् , अतः परथिग्यादिम्यः रिक्षणीयानि 
क्षमादीन्यासनः परार्थयते पड्भिः शकैः-- 

तत्कारष्ये प्रवृत्ते क इव न हि युरलोकयृत्तेपि भूमन् 
सर्वाकरान्तापि भूमिर्नं हि चरति ततस्सतक्षमां रिकषयेयम्। 

गृहतीयामीश्च तत्तद्विपयपरिचयेप्यप्रसक्ति समीरा - 
दवया्षत्वश्वारमनो मे गगनगुस्वक्षाद्धातु निरछेपत। च॒ ॥ ३ ॥ 

त्यत्कारुण्य इति॥ हे भूमन् चक्कार्ण्ये श्वेतते रोक 
ब्रते अपि कः इव गुरः न दहि। भूमन् प्सिर्ण। च्वत्कारुण्ये तव 



पदुराफम्-२द्] प्वविशतेर्खरभ्यः शिंक्षणीयस्य घर्णनम् । ६९७ 

, वच्छ; स्यां पावनोऽदहंमधुर' उदकबद्रहिवन्मा स्म गृहं 
सर्वाननीनोपि दोयं तस्पु तमिव मां सर्बभूतेप्वयेयाम् । 

पुनिः कङानां षभ हव तनोर्नारमनोऽप्तीति विद्यां 
तोपादिव्यस्तमार्वाण्डवदैपि च तनुष्वेकतां सतपसादात् [४ ॥ 

` स्वच्छ इति ॥ मह सुधसादाव् उदकवत् स्वच्छः पावनः भुर 

स्याम्! लससादात् सवे शीङ्कुप्णस्य प्रसादात् करुणयेस्यथः । उदकवत्रज्ञसुमिच 

स्वच्छः पापदोपादिरहितः, पङ्कादिमररहितं च। पावनः दनुमत्रेण पाप 

शोधकः, स्नानपानादिना बहिरन्तः सन्तापडमनं च। मधुरः मधुराखपी 

मधुररसयुक्तं च। अत्र समुचयार्थश्कारोऽध्याहर्तन्यः। एते गुणा जश्गुरो 

रिष्ट्यीया इति भवः] अंह बहिवत् सर्वात्तीनः अपि दोषं मा स्म गृहाम्। 

विवत् अभिर). सर्वान्नीनः सवमक्षः। भविर्विरोषे। दोपमभक्ष्यभक्षणा 

दिलं पपमशुद्धवस्तुपदर्णादिजां निन्दयतां च । मा स्मर गृहम् न स्वीकुर्यम्। 

किच, तद्पु तम् इत्र मा सर्वभूतेषु अवेयाम्। तस्यु कपु] तमभिम्। 
मामालानम् ! ""सर्ममूतिपु सकरस्थावरजङ्गमेषु। अवेयाम् अवगच्छेयम् । 

यथा कषु परदिोऽभिस्वदीर्स्थूरसृक्ष्मत्वादिना काषटसमानरूपो दयते , 
तथाऽत्मानं तरुरतादिसकटक्यावरेषु सुरनरतिर्यगादिसकलशरीरिपु च तदुपाधि 

चशाततत्समानरूपतयाऽवेगच्छरामीत्यवगच्छेयपियर्थः। एतो गुणौ वहिगुयोः शिक्ष 

णीयादिति मावः! महं शशिनः कठनामिव् तनोः पुष्टिः निः आसन. 

न सस्ति इति विवाम्। शरिनश्च्द्रस्य। कलानां पूर्पकषपरतिपदादारभ्य 

अतिदूरस्थितस्यादिस्यमण्डरुस्य यो य. पृश्चद्चः पश्वदशो भागौ जलमये चन्द्र 

मण्डछे प्रतिबिम्बितः प्रतिदिनं कमब्रदधो चयते, तानि प्रतिबिम्बानि चन्द्रस्य 

कला उच्यन्ते, तास्ामिव । तनोः शरीरस्य । पुषटि्रद्धिः। निनाशः। 

जत समुचयार्थश्वकारोऽध्याहरतन्यः । अस्तीप्यनन्तरवावयस्यमल् वचनविपरिणा 

मेन योजनीयम्! आसनः दारीरपरिच्छिन्नतया भरतीयमानस्य ! नास्ति न 
भवति। इति ण्वम्! विद्याम् अवगच्छेयम्। यथा करानामेव वृद्धि 
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क्षयौ भवतः, न चनद्रमण्टक््य, तथा तनेरिव जन्माप्तिलविपरिमामबरदि 

क्षयविनारूपाः पद्विकारा भवन्ति, नासन इस्यवगच्छयपि्यधैः 1. जन्मा 

दयः श्षरीर्य, नासन इति चनद्रयुयेः शिक्षणीयमितति मावः] अहं तोयादिं 

व्यस्तमारताण्डवत् तनुषु एकताम् जपि च। सोयादिव्यप्तमार्तण्डयत् तोयमादि 

येषां तेषु] आद्विशब्दैन दर्पणादि गृहते । ग्यतप्य जनेकदो दृद्यमानस्य 

मार्ताण्डस्य अरगस्येव। तुपु अनेकविधशरीरेषु । एकताम् आमने एक 
लम्! मपि चेति सुच्ये। विचाधिवयताप्यन्वेति। यथा मार्ताण्डोऽनेकेषु 

घटोदकद्पणादिप्वनेकतया दृश्यमानोप्येक एव, तथा सर्वशरीरिप्वासा उपाधि 

भेदराद्विनतया प्रतीयमानोप्येक एवेति रविगुरोः शिक्ष्णीयमिति मावः ॥ 

अथ कपोताजगरसिन्धुदारमभरमरेभ्य, दिक्षणीयन्याद-- 

स्तेहादयाधास्तपूतप्रणयमूतकपोतायितो मा स्म भूवं 
प्राप्तं प्राश्नन् सदेय श्षुध्रमपि श्युपत् सिन्धुवद् स्यामगाधः। 

मा पर योषिदादौ शिखिनि क्रमवद् भूह्गवद् सारमामी 
भूयात्ते किन्तु तद्वद्धनचयनवान्माऽहमीद प्रणेशम् ॥ ५ ॥ 

स्नेदादिति॥ टे दश स्नेटात् व्याधास्तपुवप्रणयभृतकपोतावितः 
मास्म मूवम्) ईदा नाथ] त्लसादाद्विदयत्रप्यनुषज्यते स्नेहात् म्नेदा 

दधेतोः। व्याधास्तपुवमणयगरततकपोतःयित व्याधेन ठउन्धकेन अम्तेषु निगद्य 

हतमायेषु पुलेषु अपद्येषु यः प्रणय- तेन मृतः कशत इवाचरतीति तथोक्तः 
सन् त्रदं बोध्यम्--कश्चिद्रनेचरो नीडान्त्कि सश्रतः पिशा 
कान् दृष्ट जारमातल्य प्रतिफसयामास्र । तद जानन्त कपोतशिशवः प्रथमं 

जलिनादरता । तान् दृष्ट कपोती च दुखेन भ्वयं जलेऽपतत्। कपो 
तश्वाप्यमार्योधिरपनविचे्नादिथवणदर्चनजारटु खाम्धमना विरपन् जानन्नपि 

जल ध्वयं पतित्वा विपततिमदृणोद्िति। मा स्म॒ भूवम् न भवेयम्] 

स्नेहः सन्तापदेुरिति कपोठगुरोः शिक्ष्णीयमित्ि भावः! महं श्युवत् 

पां प्रा्नन् श्चुषम् अपि सदेव} युवत् अजगर इव । प्राप्तं निज 
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सकाशमागतं श्चुच्छमनाय पर्यापतमपर्यापं वा भेक्ष्यवस्तु। पराञ्नन् भक्षयन् ! 

छुधं बुसु्ाम्। तृष्णाया अप्युपर्षणमिरदम्। एवश्च ततोपि ठच्छाना 
परकृतलोष्प्ेपणताडनादीनां का कथैव्यप्डिब्देन द्ितम्। सदेय -सोदुं 

क्तो भवेया यथाऽजगरः शुषा; स्वेस्यातिगुस्तयाऽऽहारा् -परयटनेऽ 
समर्थो यदा कदाचित् समीपप्राप्तं॑यक्किशचित् श्चषः शमनेऽपर्यातमप्यश्नन् 

छुं सहते तथा वयेदपर्थः। अनेन प्रारन्धकर्मकरस्यावदयमोक्तस्यत्वात्' 
सुलपरापिदु-खपरिदारार्थभयजतोषि वृधा कारकषमैकफर इत्यनगरगुरोः -रिक्षणी 
यमिति भावः| अहं सिन्धुवत् अगाधः स्याम्। सिन्धुः समुद्र 

इद! अगाध: गम्भीरः । एतस्य प्रसन्नदाक्षोभ्यल्वादिगुणानां चोपल 

क्षणम्। यथा मिन्ध. सरितां सम्भराप्तावपि तीरं नातिक्रामति, यथा च 

आओप्मकलिपि क्षयं न प्रामोति, सर्वदा भरसन्नोऽश्चुव्यश्च भवति, तथाऽहं 
सुलदु खयोः सममतिः प्रसन्रहदयः क्षोभरदितश् वेदयेयथः। एवं सिन्धु 

गुरः दिक्षणीयं दर्दितम्। अहं शिखिनि शरभवत् योषिदादौ मा पम्। 
शिखिनि भग्नौ । शरुभवत् शरम इव । योषिदादौ येोपरादौ । जदि 

छब्देन कनकरलादिक गृयने। मा पं न सक्तो मवेयम्। यथा शमो 

वौ तद्व्णट्यः पतति, तथा रूपेण कटक्कटिसुूतपटम्बरादि दिशिषटमूपणे 

हविभावादिभिश् रम्यायां रमण्यां कनकादीतरहदथङ्गमवम्तुनिचये च परमार्थतो 

दु खहेतावप्युपभोग्यनुद्धयाऽ्यासक्तो मृत्वा न॒ न्येयमिति भाव. | सक्तिः 

नाशयति ज्ञरभमुरो शिक्षणीयमिति भावः। अहं भद्धवत् सरभामी मूयासम्। 

भूह्गवत् अमर इव । सारमागी सारस्य शाख दिस्तारस्य च भागोऽस्यास्तीति 

तथोक्त"! यथा मृह्धः पुष्पेषु सारमूतं मधु गृहाति, तथा शाल्लािपु सरभूते 

श्र्ृप्णस्नरणरूपमर्थैमेव मजेयमित्य्थः । कश्च, किन्तु जदं तद्रत् 
अनचयनवश्चत् मा प्रगेश्चम् । किन्तु तथापि विरोषोऽस्तीवय्थः। तद्त् 

भूञ्ग॒ इव। धनचयनवशात् धनतम्पादनामिनिवेराद्धितीः। मा प्रणेय 
मा नदयेयम् । यथा भङ्गो विरिष्टगन्धयेभेनैकस्मिनरेव पदे वसन्त 

` स्तमये तस्सिन् ुकुर्ति वर्र्गन्तुमद्चमो चध्यते, तथाऽहमप्यर्थार्जनामिनिवे 
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रेनैकवास्तो मा नाशं च्छमितवर्ः! श्रणेशमि्यत नरोरदडि पुपर 
तदद् । 'नशनिमन्योररिच्ेलम्, इति मप्यव्रार्तिकादत पएलम्। इन्दो 

हणं तु वाग्यमेदनामिपचोरेव सम्बध्यते। सर्वस्मादपि सारो गर्म; एक 
्रवाव्यासक्ति्दोपरेदश्वति अरभरणुरोः चिक्षणीयमिति मावः ॥ 

3) 

¬ अथ गजमयघुदरटरिणिमीनपिद्गटकुररेम्यः चशिक्षणीयान्याद-- 

= मा बृध्यातं तैरण्या ग इय वदाया ना्ययियं धनीयं 
५ हर्तान्यस्तं दि माध्वीदर इव मृगतरन्मा पुं ् रम्यगीतैः] 

” नारयासजेय मोज्ये षप इव मरिद पिद्गसावत्निरश्ः 
सुपां भर्न्ययोगात् करर इव विमो सामिपोऽन्वैन हन्यै | ६ ॥ 

' मा चभ्यासमिति। दे विभो जहं वया गज. शव तरप्या मा बध्या 
सम् विभो सर्वव्यापिन्। सेससादाद्विलयत्राप्यनुयज्यते। वशया करिण्या । 

गज- दृस्ती! गजो दि जनै करिणी प्रदद्ं निखातपिरितगरस निपा वध्यते, 
तद्वत्! तरुण्या कमन्या] मा वध्यास बद्धो मा मेयम्। स्रीणामङ्ग 

सङ्गो बन्पदेतुरिति गसयुरोः द्कषमेयिति भाव.1 अहं धनौं न आजे" 
यम्| हि जन्य. तं माध्वीदरः इव हर्ता अत्रादौ तादित ' 

व्यम् , टीदयुवएत्र देर्शनात्। धनौं द्रविणसश्वयम्) न यार्जयेयं न सम्पा 

दयेयम्। दि यस्माच् । अन्यः चोरादिः। तं धनौषम्} माष्वीहरः मधु 

रः । मधु इत्यध्यहतेव्यम्। मधु क्षोदम्) रता हरिप्यति। चोरादि 
भयाद्धनसश्चयो न कर्तव्य इति मक्षिकादिभिन्तरकधोटरादिषु सधचितस्य मधु 

मोऽयहर््मभ्वीदराच्छक्षयेयनिदयर्थः | अहं मृगवत् प्ाम्यगीतैः मा सुदम्। 

मृगवत् हरिण इव । ब्राम्यगीतिः मगयैमामीरणगतिः । यथा मृगो मृगयुपयुर्गोन 
विरोधैः, तथाऽटमगवत्सम्बन्धीतरैमतिरिसयथः। मा युं मोहं नापिग 

च्येम्। मगवद्वतितरगीतान्यात्ममो नादायेति हरिणाच्छिष्षयेयतिचर्थः। अह 

मेदो क्षपः इव भोग्ये न जव्या्तजेय। ब्द जामिषाद्रतरोहकण्यके । 

कषप इव मलस्य इव } भोग्ये भक्ष्यवम्तुनि] न॒ अत्यास्जेय भ्वासक्ति 
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न गच्ेय। अवृातद्रिन्देन जीवितथारणमातोपयोगिप्नोज्यवस्तुनि सक्ति 

दोषायेति गम्यते। अहं पिङ्गखवत् निराश. स॒प्तराम्। पिद्गकमवत् तदास्या 

चेदयेव! निराशः निर्गता धनदुखाचाशा यस्मातथाविषः सन्। पुष्या 

छलं निद्र कुर्याम्। उलेदं वोध्यम्--पुरा पिद्गव्य नाम स्वैरिणी अर्था 
शया प्रथममामतान् स्वल्पार्थदान् पुटपाननादस्य अपि नामन्यो मूरिविण 

प्रदो मासुपैष्यतिः इति दुराशया दूयमाना, निरीथावेधि तथाविधान्. पल्पान् 

प्रतिपार्यन्ती जाग्रती पुनश्च विफर्प्तीक्षा निर्विण्णा भूत्वा र्विदासिना 

धनादौ दुराशाल्तार्छिल्वा सुखं सप्वपिति। आशा टु.खदैराश्यं॑सुख 

हेतु्ेदयस्या. शिक्षयेयमिलर्थः सामिष. कुरर इव मर्तव्ययोगात् अन्यैः 
न हन्यै। सामि. भामिषेण भक्ष्येण सह वर्तत इति तथोक्तः! भक्षय 

तुण्डे वहतिव्य्भः। कुररः पक्षिविरोषः । दण्डस्थामिषः कोपि कुररो 

न्थैरामिपेच्छुमिर्वरिभिस्तमितेस्तत्यक्तवा = तर्जनान्मुक्तोऽभूत्, त॒द्रदिसयरथः। 

भर्म्ययोगात् भतेग्यानां ममत्वेन रक्षणीयानां वुम्बदरव्यादीनां योगात् 
सश्वन्धाद्धेतोः। अन्धैः बरिमि । न हन्यै न पीडितस्स्याम्। यस्य कस्य 

 ्विद्पिं ममचेन स्वीकारो दु खेतु", अ्वीकारः स्ीडताना सयागश्च सुख 

दतः इति कुरराच्यिक्षयेयमिवय्ः ॥ 

अथामैकङऊुमारीश्चरकारसर्पैभ्यरििक्षणीयान्याह-- 

च्तेय त्यक्तमान खुखमतििशचवनिस्सहायश्चरेयं 
कन्यायां एकशेषो व्य इव पिभौ वञितान्योन्यषोपः। 

स्वचित्तो नावबुध्यै परमिषुकृदिव कमाभृदायानवोपं 
गेरेष्वन्यप्रणीतेप्वहिखि निवसान्युन्दुरोमन्दिरेण ॥ ७॥ 

र्तेयेति।। दे विभो अहम् अतिदिश्चुवत् ्यक्तमानः सुखं वर्तेय। 

, विमो पसिपू्णं। सवस्मसादादितयलाप्यनुषञ्यते। अतिरिच् अतितरामर्भक 

.हव ! व्यक्तमान. स्यक्तो मनो येन तथाविधस्सन्। मनपदमबमानस्या 

प्युपरक्षणम्। सुखं यथा भवति तथा! यथा मानावमानयोरमावाटर्भकश्य 
॥ 
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सर्वदा सुखम् , तथेदयर्थः। वर्तेय निवक्ानि। मानावमानव्यागः सुखायेत्य 

भकाच्छिक्षयेयमिषयर्थः। अदं कन्यायाः एकदोपः व्ितन्योन्यधोषः वल्यः 

इव निस्सदायः चरेयम्] कन्याया. कुमार्योः। एक. रेपो यस्य स 
एकरोषः) अनेन करयोरनेकवर्यानां स्तेषां मिथस्सद्वदनसम्भूतध्वनि 

मसहमाना किठेकावचिष्टमकरोदिति गम्यते} वर्जितान्योन्यधोष, वर्जितः 

व्यक्तः अन्योन्योपः मिथस्पद्टनध्वनिर्येन सः वयत्ततरेतरवयर्थभरलापादि 
रिति च। वलख्यः प्रकोषठधृतश्वख्यः। काचित् कन्यका आलसवरणा 

यागतान पुरुषान् मोजयितुं स्वयं दाल्यवहननं कुर्वती भ्रकोष्ठम्थशङ्घबलयम्बन 

जुगुप्सया रशद्कवटयमेकावशिष्टमकरोत। तादृशवख्य इवेव्य्थ.। निष््त 

हाय- सहायरदित । चरेयम् इतस्ततः सश्वरेयम्। परस्परमिय्यासङ्कख्न 

करहादीनां मगबद्धधाननामसङ्वैना दि विषातकारकतया बहुभिः सद् सार 
वर्जनीय इति कुमारीवर्याच्छिक्षयेयमिव्यर्थः । अदं खचित्तः इषत् क्षमाम 

दायानधोपषमू इवे पर॑ न अवयुध्यै। सचित्त, ववं श्रीडन्णः सरवेदा चिते 

य्य स.। इुरत् शरस्य ऋजुकरएणे द्वितः दारकारः। क्माभृदायान 

पोषं क्षममृतः मूपतेरायाने यो घोष. मे्यदिगम्भीरध्वनिस्तमिव । परम् 
न्यत्। न अवुध्यै न अवगच्छेयम्। भगवद्ध चने एवं भग्यपितिदार 

काराच्यक्षयेवमिष्यथ.। अहम् अजन्यपरणीतेषु गेषु उन्दुरोः मन्दिरेषु अहिः 

इव निवस्तानि। अन्यप्रणीतेषु अन्यै. अपरैः प्रणीतिषु निरतेषु} गदु 

वसतिषु। उन्दुरोः मूपिकस्या मन्दिरेषु कदररूपेषु गृहेषु] अदिः 
सप इव। निवसानि वसेय | गृहनिर्माणमन्थयिति सरपाच्छिक्षयेयमिरय्ैः ॥ 

अभो्णेनमित् पेशकारदिटाच शिक्षणीयान्याद-- 

य्येव तत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदिद्ु्णनामाद् प्रतीयां 
स्वचिन्ता त्वत्स्वरूपं कृरुत इति दं रिष्षये पेशकारात् । 

विडमस्मात्मा च देहो मवति गुरूपरो यो पिवेकं विरक्ति 
धत्ते सञ्धिन्त्यमानो मम तु बहुरुजापीडितोऽयं पिद्ेपा् ॥ ८ ॥ 

स्ययीति 1 लं चचछतं जगत् त्वयि एव क्षपययि इति अहम् 



द््कभ्-९३] प्चर्विशतेर्यरुभ्यः रशिश्षणीयस्य वणनम् । ७० 

ऊ्णेनामात् प्रतीयाम्। लं श्रीकृष्णः] खल्छवं त्या निमित्तोपादनमतेन 

श्रीकृष्णेन कृतं सष्टम्। जगत् चरमचरच्च । त्वयि श्रीप्णे | एवकारोऽन्यस्य 

व्यवच्छेद ! क्षपयसि संहरसि! इति एवम्। ऊैनाभात् स्वेन निर्मितं 

तन्तुवितानं स्वस्मिन्नेव स्वयं संहरतो खतावित्तेपात्। प्रतीयाम् अवगच्छेयम् | 

जगतः खष्टिस्थितिसंदारकारको भगवान् श्रीकृष्ण एवेति उणंनामाच्छिक्षयेय 

मिव्यर्थः। लचिन्ता लस्स्वरूय॑ऊुरुते इति अदं पेदकारात् च्ठं शिक्षये! 

स्वचिन्ता तव श्रीङप्णस्य चिन्ता स्वूपध्यानम्। लस्वस्पं तव श्रीह 

ष्णस्य स्वख्पम्। कुरुते करोति) इति एवम्। पेशकारात् पेशः छु 

कुटी तां करोतीति पेशकारो भ्रमरविशेपस्तस्मात्। स्तेदं बोध्यम्- पेदाकारः 

कीरं निजनिर्मिताया श्ुदरकुखं निवेदय स्वरमुखवायुना वुखन्त्मागं समपूरव द्वारं 

पिधाय गच्छति, कीरमस्तु मयेन निजनिरोधकारिणमेव ध्यायन् केयुचिष्िवसे 

प्वतिकान्तेषु पेशकारो मूल्वा द्वारं निभिय वदिर्गच्छीति। शिक्षये जव 

गच्छेयम्। गुरुमूताना सर्व॑चराचराणामसंख्येयतया मिद्रोषतो निर्कतेरशक्य 

त्वादेवं चतुविशतिशुरून् परदिपाय देदगुरो. स्वेभ्यः प्राधान्या्तं विरो 
पेणाह-- विद्रभस्मासेति। स इत्य्याहर्तव्यम् , उत्तरत्र यच्छब्ददरदोनात् । 

विदुमस्मासमा स. देह च गुरुवरः भवति इति] विदमस्मासमा विडाघ्ना 

मस्मासा च] श्वादिमिर्भक्षितो षिडासा मवति, अभ्निना द्यो भसाला 

चेति भाव.] देह. शारीरम्। चकारस्वर्थो विशेषे । विशेषमाह--गुस्वर इति। 

गुरुषु मध्ये धरः प्रष्ठ इव्य्थ । पिवेकविरक्तिकरलवादितरेभ्यो गुरुभ्यः 

्रष्ठतल्मिति वोध्वभ्। तच्छव्धाभेमाह--यः सञ्चिन्त्यमान विवेकं विरक्ति 
धत्ते इति। सश्चिन्त्यमान सम्यक् चिन्त्यमान. विचार्येनाणः) विवेकं 

विविच्य ज्ञानम्| विरक्ति वैरम्यम्। समुच्यारथश्वकारोऽतरे योजनीयः। 

दुर्कम्वोपकारित्वयोर्मरूपणे विवेकम् , अनित्यत्पारक्यत्वु खोदरकल्ाना निष 
पणे विरक्तिशचेति भाव.। घते तनोति] एवं सामान्यतो देहस्य गुरुवर 

मुर्वाऽनन्तरं कविस्ततर स्वदेहम्य विदोपमाह--मम् तु बहुरंजापीडितः सयं 
वि्ेषात् इति] मममे। तुर्विशेषे। बहुरुजापीडितः बहीमिरनेफामि, सजामि 



७ण्छ नासायणीयम् ट स्वन्धः-द 

रोगद्तैस्पद्रैः पीदितः साऋन्तः। अयं दहः । विशेषात् अतिदयेन } वितरेकं 

पिरकतिम्। धत्त दस्यत्ाप्यन्वेति । विवेकविरवस्योराधिक्यं॑करोतीव्यथेः ॥ . 

ननु विवेकविरक्तिविधायकतया उपकारकारिणि देदे कथं मोदामाव 

स्यादिप्याडच देमोदे दोपमाविपठुवन् भगवन्तं प्ार्थयते- 

षै ही मे देदमोरं त्यज पवनपुराधीश यस्परेमहेतो- 

महे वितते कलत्रादिषु च भिवश्षितास्तत्यदं विस्मरन्ति । 

सोऽयं बहेद्ुनो वा परमिह परतस्साम्प्रतच्चाक्षिकण-- 

स्वग्नीहयया विकरवन्त्यव्मत इतः फोऽपि न तत्यदाच्जे ॥ ९ ॥ 

ही हीति॥ दे पवनपुराधीश मेदी ही देहमोहं सज} पवन 

पुराथीश श्रीुरवायुपुरनाय । सं ष्णः । मे ममानन्यशरणस्य । ही हीति 

दहमं भति निन्दाग्भोक्तिः] एवंविधेऽपि देदमोदे व्यक्त सत्येव मोक्ष 

्ाि्मवेदियमिप्रायेणैव प्रायतत इति भावः) देदमोहं देहे रीरि 

यो मोदः घुखसाधनभ्रान्तिस्तम् । स्य दृरीढुरष्व } व्यजेत्यनेन मया दे 

परोहत्यागो न दावयते, अतप्तयैव मोऽपहत्य दूरीकर्ठव्य इत्यभिप्रायो 

गभ्यते। देहमोदस्याव्यामे दोपमाह--यचेमहेतोः गेहे वितते कटलादिपु 

च विवरिताः चलदं विस्मरन्ति इति। यस्मेमेतोः यस्मिन् देहे प्रमेतोः 

स्नेदकारणात् ) गेहे भवने। वित्ते धने। कट्तादिपु दारपमृदिषु । 

आद्विदब्देन पुलमित्रपशुमव्यादयो गृहयन्ते ] चकारः समुचये । विविताः 

यिवदीकृताः ! तयोगक्षेनैकचिचाम्सन्त इत्यथ. । स्वत्यदं. तव श्रकप्णप्य पदं 

चरणकमर्ढन्द्रम्। विस्मरन्ति न चिन्तयन्तीस्यथः । किञ्च, सः जयम् इह 

परतः परं वहेः शन. वा इति । सः त्वसखदविम्मृतिेतुमूकतपरेमप।चम् ! अयं 

देदः। इ एषु सकटनरमृगपदुपक्षयादिषु । परतः अवसनि । परं केवरम् । 

वदे. जमददनाय । शुनः सास्मेयम्य भक्षणाय । वेति विकल्पे } मवतीति 

सञेषः। जीववियोगे देहेन न किमपि प्रयोजनमिति भावः! अस्तवं देहस्य 

सजीवकार एव यल्लः कर्तव्यो मोक्षायेति चेद नेवादयः भतिवन्धका 



दशकम्-९३] यन्चर्विरते्ुंरभ्यः रि्षणीयस्य र्गम् । ७५५ 

भवन्तीप्याह--साम्भ्रतं च अक्षिकर्णस्वम्निहायाःः अवशम् जत इतः विकर्षन्ति 

इति । साम्प्रतम् अधुना | जीवापायात् पूर्वकार इत्यर्थ. । चकारस्लर्थ । 

अक्िकर्मलग्निहायाः अक्षिणी नेतेन्धियं कर्णौ श्रोचेश्टियं लक् त्गिन्धियं 

निहा रसनेन्धियं च सदान आदौ सवानि येषां आाणवाक्पादपाणिपायूपस्यानां 

ते। जत्र अक्षयायुक्या तदिषठावृदेवताः करगाद्कदिवाताधिवहीन््रविपणुमित्त 
प्रजापतयो गृहयन्ते, अक्ष्यादीनां तद्धीनप्रवृत्तिखात्! अवज्ञम् आकु यथा 

भवति तथा । जत इतः स्वस्वविषयेषु रूपादिष्विव्य्थः ] विकर्षन्ति आकर्षन्ति । 

कोपि खदान्ने न) कोपि एप्वक्ष्यादिष्वेकोऽपि। स्वसदान्ने तव 

श्र्ष्णस्य पदान्बे चरणारषिन्ददननद्धे विपये! न विक॑न्तीवयरथः ।। 

ननु प्रारन्धकर्मफरस्यावस्यभोक्तव्यत्वातद्धोगस्य च देहगेदादासक्तय 

धीनसवात्यागोऽशव्य इति वेत्ति प्रकारान्तरेणात्मनो जन्मसापल्यकरणं 
6, 

प्राथयते-- 

दुबसि देदमोशे यदि पुनरधुना तिं निष्ोषयेगान् 
हूत्वा भक्ति द्रद्ष्ठां रं तव पदपङ्करुहे पङ्कजाक्ष । 

नूनं मानामवान्ते समधिगतमं यक्तिदं विप्रदेहं 

रे हा हन्त मा मा किप विषयस्ते पाहि मां मासते ॥ १०॥ 

दर्यार इति॥ दे पक्कनक्ष देदमोहः पुन अघुना दुर्वार 
यदि तिं लं निदोषरोगान् हत्वा तव ॒पदपद्रुदे दरदं भक्ति कुरु । 

पङ्कजाक्ष कमल्दरनदरन! देहमोहः देदविषयको मोहः। पुनस्वथे। 

अधुना अस्मिन् जन्मनि! दुर्वारः दु.खेनापरि वारथितुमञ्चक्यः। यदि 

तहिं एवश्नेत्तहिं। निदरेषसोगान् निच्दोषान् बाह्यान् वात्तादीनाभ्यन्तरान् रागा 
दश्वासिलान् रोगान् आमयान्। हत्वा संहत्य । तव श्री्ृप्णस्य । पदपङ्के 

रुहे चरणकमल्युगमले । द्रदिष्ठाम् अनपायिनीम्। भक्ति प्रेमरक्षणाम्। दुरु 

विपेहि। मगवद्धक्तिलमे मो्षमाधिरमिश्ितेवेति मावः। अन्यथा सम्भाव्य 

सनमन्र भार्थनया द्च॑यनि--हे मार्तेश्च लं नानामवान्ते समधिगत मुक्तिदं 
£ 89 



चतुर्णवतितमदशकम् । 

एवमुखन्नविवेकप्य तच्वक्ञानोसततिप्रकारमाह-- 

छरुदधा निष्कामः प्रवरणुरुमिरा तत्सरूपं परं ते 

शुद्धं देहेन्द्रियादिव्यपगतमखिरं व्याप्तमविदयन्ते। 

नानालस्थौस्यकादर्यादि तु युणजवयपुस्स्गतोऽध्यासिते ते 

वहेदासममेदेप्विव महदणुतादीप्ताशान्ततादि ॥ १॥ 

शुद्धा इति ॥ निप्कामर्पमैः छद्धाः प्रवरगुरुगिरा देदेन्दियादि 
व्यपगतं शुद्धम् असिं व्याप्तं परं ते तत् स्वरूपम् अविदयम्ते। निप्काम 

धमः निगेतः कामो येभ्यस्ते निष्कामाः । फएर्कामनामन्तरेणानु्िता इत्यथः । 
ते चते धर्मा वर्णाश्रमधर्माश्च तैः शुद्धाः रागादिदोपरहिताः। इम 

दमा दिसाधनचतुष्टयसम्पन्ना इति यावत्| अनेनैपां भरवरगुरूषदेदापिकारः 

सूचितः। देदिन इति रोषः। प्रबरगुरुगिरा प्रवरस्य वेदवेदान्तादिपु तद् 
थेषु च निप्णातचिततया प्रक्येण ब्रेष्ठस्य गुरोः अज्नाननिरोधनचतुरप्या 

चार्य्य गिरा उपदेशवाक्येन । देदेन्दियादिव्यपगतं देदेन्धियादिभ्यो स्य 
गतं ग्यतिरिक्तम्] अत एव ञुद्धं मायातत्कार्योपरागरदितम्। अखिलं 

सर्थाश्रयम्! ग्यां सर्वानुस्यूतम् । परं प्रधानम् । ते तव श्रीृष्णस्य । 

तत् निष्करम्। स्वरूपम् अवेदयन्ते सम्यगवगच्छन्ति। ननु मनो 

मान।त्शचदीरिलपरिपितवक्षगिकत्वादीनि केचिदाचक्षते, तत् कथं सचिदानन्दाद्ि 

रूपल्मेन जञातत्यलमित्यत॒ आदह--ते नानालस्यौल्यकार्यादि तु गुणज 

वपुस्सन्गतः अध्यासितम् इति] ते तवासनः। नानालस्थौल्यका्ादि 

नानां नानाप्रकारलवं स्योव्यं स्थूलत्वं का कृदात्वमादिर्यस्य तत्। तविं 

शोषे। गुणजवयपुस्सद्गतः गुणेभ्यो मायागुणेम्यो जायत इति गुणनम्, तच 

तद्वपुः शरीरं च गुणजव्रपुः तस्य सद्धतस्तादाल्याध्यासेन सम्बन्धेन । 

अध्यासितम् आरोपितम् 1 जालनः यरीरस्य चान्योन्याध्यसिन नानालला 
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दरासमनि कलिपत्वान्न वाम्तवस्वमिति मावः। जलरनुच्य॑टदटान्तमाह-- 

दास्यमेदेषु वः मदवणुतादीपनाश्ान्ततादि इव इति। दास्मभेदेषु दारणः 

काष्टचय्य प्रमेदेषु स्यूटलसुमल््कलारलादिमिन्मिन्नमकरि
षु । वदेखः। 

मदृदणुतादीतागान्तिता जादौ यम्य ततथोक्तम् ॥ 

एतच नानमाचायालन्यमेवानानत्कारयनिरसतनकषममिति शुटीकदु रप 

जञानोत्सि रूपकेण निरूपयति-- 

आचार्यार्याधरस्थारणिसमदुमिरच्छिप्यसूपोचरार- 

ण्यादेधोद्धासितेन स्छुटतसपस्िोधाभरि द्यमने । 

कर्मारीवाश्नातछतवदु्वनम्रान्तिकान्तारपूर 

दाद्यामावेन वियाश्िखिनि च विरते तन्मयी खस्यवस्था ॥ २ ॥ 

आचा्येति ॥ आचार्ाख्याधरप्थारगिसमनुमिरच्छप्यरूपोचराण्या 

येधोद्धासितेन सुटतरपरिवोधाभिना कर्माटीवासनातकछृततनुुवन्रान्तिकान्तार 

परे दषममाने दा्यमायेन विययारिसिनि च विरते अवस्था चन्मयी खड । 

आचा्यीस्याधरस्थारणिसमनुमिटच्छिप्यरूपोचरारण्यावषोद्धासितेन आचार्याल्यः 

गुख्मो योऽधरस्थारणि. अधोगतमथनकाष्ठविदोपः, समनुमिटम् उपनयनद्रारां 

सक्निधि प्राप्तो यः िप्यस्तदो य उषरारणिः उप्रिगतमथनकाष्टविदोषः तवो 

राबेषः प्रवचनर्ूपेण मथनदण्डेन सदनं तेनोद्धासितेन अस्यन्तं प्रकारितेन । 

नितरां सुटः स्छुटतरः अतिस्प्टः स चासौ परिगोधस्सम्यस्नानं चेति स्फुट 

सरपसिवोधः स णएवाभि्तेन । कर्मणां सजातीयकर्मणामाटी समूहस्तम्या 

वासना उसत्पदकसंस्कारः कर्मारीवासना तच्छता तदुत्था तनुुबन 

आन्तिः श्षरीरादिपरपन्चविषयकमन्ानं तच्छृततनुसुवनभ्ान्ति , कर्माीवासना च 

तक््ृततमुमुवनम्रान्तश्वेति कर्माटीवासनातच्छृतठनुसुवनश्रान्ती तद्रूप कान्तारपूरे 

काननसमृहे क्मारीवासनान्छृवतनुयुवन्रान्तिकान्तरपूरे 1 दद्माने दादर 

नाक्षं प्राप्यमाने सति दाद्यामावेन दादयम्याज्ञानरूपेन्धनस्य जमवेन 

नाश्ेन। वियारिखिनि विचा त्रबह्धानमेव रिखी वहिस्स्मिन् 1 चकारस्त्ये, 



द्शकम्-९४] तच्वक्ञानोत्पत्तिधकारवर्णनम् ७०९ 

समुच्चये वा] विरते रीने सति| अवस्था अवस्थित्तिः। लन्मयी मगव 
न्मयी | खस्विस्यवधारणे । मवतीति दोषः | यथा अरणिद्रयसद्वहनसज्ञाते 

वदिर्वनं दहनिन्धनामवे स्वयं शाम्यति, तथा गुररिव्यभवचनजनितं त्ररन 

मजञननादं कुर्वाणं तस्मिन् ने स्वयं नदथति, तदा च भगवदैकयावस्यैव वर्द॑त 
इत्यथः ॥ 

एवं छोकद्वयेन सर्वतो पिरक्तस्य तत्त्वज्ञानेन संसारदुःखोच्छेदः पर 
मानन्दावातिश्रेलुक्तम् ! तदेव द्रदीकह मतान्तरं निरस्यति- 

एवं त्वतपराप्ितोऽन्यो न हि खलु निखिरद्केगदानेरुपायो 
नैकान्तात्यन्तिकास्ते ृपिवदगदपादयुण्यपटूकर्मयोगाः। 

दकस्यैरकल्या अपि निगमपधास्ततफलान्यप्यवाप्ता 
मत्तास्त्मां विस्मरम्ः प्रसजति पतने यान्त्यनन्तान् विपादान् ॥ ३ ॥ 

एवमिति ॥ निलिल्केशदानेः उपायः एवं तसापतितः अन्यः न 

खलं हि । निसिल्छेशदानेः निखिटानाम् रएेदिकानामायुप्मिकानां च सर्वेषां 

देशानां दुःखानां हनेर्नादास्य । उपायः मार्गैः] शवम् उक्तप्रकारेण । 

तसमापितः लभ ्रकृप्णे पराप्तिरषयं तस्मत् 1 मोक्षपतिरिर्थः। अन्यः अप्रः 

उपायः। न षठ नस्तयेव । हीति प्रसिद्धौ । ननु बहयोऽन्ये सन्ति देहिनां 

निखिर्केशहनिरूपायाः, किमेवं मगवल्मापिरेवेदुच्यत इप्याशङ्कायामाद- ते 

अगदपाङ्गुण्यपट्कर्भयोगाः कृषिवत् नैकान्तात्यन्तिकाः इति । ते येऽन्यैः 

छदानादयोपायत्वेनोक्तास्ते। अगदपाद्गुण्यषद्फर्मयोगाः अगदा ओषधानि 

आदुरवदोक्तयेग्यादिरमोपायाः । मणिमन्वौ पधरसायनादिप्रयोगा इतियावत् । 

प्रण्णां गुणानां दण्डनीदुक्तसन्थिविप्रहाचर्थार्जनोपयानां समाहारः पादगुण्यम् , 

पट्फमाणि अध्ययनाध्यापनादीनि, योगा वेदोक्तोपायाश्च। ङ्पिवत् पिरव ! 
मैकान्तालयम्तिकाः नेकान्ताः नाव्यन्तिकाश्च! नैकान्ताः दुःखमिश्रसुखदेतुलान्ना 

सिख्दुःखनिवर्तकाः। नात्यन्तिकाः अनिस्यकत्वात्त दु.खपुनराघ्ररि निवर्तकः । 

भवन्तीति रोषः । छपिविषये नैकान्तिकलं मूकर्पगलननसेचनपचोरादिरसंरहणा दवि 



७१० नारायणीयम् [स्न्थः-११ 

६. न 

॥] १ 

दु.खोदकेभयतरेव फरजनकतया दु खमिश्रषुखकासितिम् , नात्यन्तिकसवं तु कवार् 

मूकरषणादिदुःसोदर्कमयतैरनधरतपस्कारिललयवं चेति वेदितव्यम् | नन्विह युत्त 

घनधान्यारोगादिपसिन्थिनिरासफखकानि परत स्वर्गादि साधनान्यपि वैदिककर्
माणि 

अष्टिं वियन्त इति चेतवाह--निगमपथाः दुवैकस्यैः अकल्याः अपि इति। निगम 

पथाः वेदोक्तमार्गा।दुैकलयै, दु वेनापि परिदंमवयकैनयकाटकत दीनां 

दोष्ैटेठभि, । जकल्याः करपितु कर्वुमङकयाः । न केवरं ्ैकान्तात्यन्तिका 

इत्यपिशब्दार्थः! किच, तरफलानि अवाप्ताः अपि मत्ताः तां विम्भरन्तः 

पतने प्रसजति अनन्तान् विषादान् यान्ति । तक्कलानि तेपां कथधितरिैकल्यं 

कृतानां वेदोक्तकर्मणां फलानि स्व्गादिफलानि। जवक्ताः भाता, 1 अपीति 

विरोधे। माः सुरयुबतिभि. सद॒ नन्दनादिपु क्रीडदेर्छभान् गर्वि्ठाः। 

त्वां श्रष्णम् 1 विस्मरन्तः स्मरणमदुर्वन्तः । प्रते कर्मफरक्षयेणाध.पतने | 

प्रसजति प्राप्ति सति । अनन्तान् अपारान् । विषादान् संसारसज्ञातसङ्कर्टानि । 

यान्ति प्रापतुबन्ति। सर्वथाऽपि मगवपरातिरेव निसिरकषेशदानेस्पाय इति मावः ॥ 

मनु वेदोक्तोपाल्नादिकर्ममि सत्यलोकं प्रा्ताः छेशरदिताः ब्रह्मणा 

स॒ह मोदन्त इत्याशङ्कायामाह - 

ल्ोकादन्यलोकः छ दु भयरदितो यत् पराधेद्ययान्ते 
खद्धीतः सत्यरोकेपि न ॒स॒खव्रसतिः पममभूः पदमनम} 

एवंमावे सधर्माजजितयहुतमसां का कथा नारकाणां 

तन्मे त्वं छिन्धि बन्धं वरद् कृपणयन्धो कृपापुरसिन्धो ॥ ४ ॥ 

सखदयोकादिति ॥ खलोकात् जन्यरोक भयरदितः क नु। तदि 
स्यतत योग्यमुत्रत् यच्छन्दद्नात्। तत् तस्मात् कारणात्। सछछोकात् 

तव शीहकष्णरूपस्य विष्णोर्यकद्धुण्ास्यात्। अन्थरोक _ जन्यः मरो 

सकः सत्यरोकादिः] मयरदित भयेन विनाशमयेन रटितः वियुक्त । 

कतु दुत्रास्ति। न कुवपीत्यथे.) अत्र देवुमाह--रे पनाम यत् 
प्रर्द्रयान्ते सप्यटोके पद्मम्. अपि लद्धीत सुखवसतिः न इति। पद्मनाम 

पद्म ब्रह्मणो जननम्थानं नलिनिं नामौ यस्य॒ तथाविध } अनेन सम्बोध 

नेन ब्रह्मणोऽपि नियामकलं मगवतोऽम्तीनि व्यज्यते! यत् यस्मात् फार 
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णत्। परारषद्वयान्ते परार्ण्वयमन्तोऽवपिर्य्य तस्मिन् । सत्यरोके ब्रह्मटोकै । 
चस्सरपरारथद्यपरिमितायुषो बहो नाशे तदछोकोऽपि नस्यतील्यथेः। परार्द्रय 

संज्ञा तु अष्टमदश्चकचतुर्थ्ठोकव्याख्यायां विदृता द्रव्या । पूः ब्रहमाऽपि। 

अनेन निजनामिकमजातलयाचिजपुत्रवत् सर्वभरकारादपि भयात् तह्णो रक्षित 

व्यत्वेऽपरि निर्विकारो भशवान् , सव्यलोकस्यापि नश्वरत्वात् ब्रह्मणोपि कर्म 

फरस्यावदयमनुमाग्यस्वाचच नाविनाक्चं ददातीति चोस्यते। लद्धीतः भवतो 

जायमनात्नाशद्धीतः। सुखवसतिः सुखरूपा भयरटिता वसतिर्वासो य्य 

तथाविधः सन्। न न प्रभवततीस्यथैः। अपिदाव्दारथूनेव निख्पयति-- एवम्माये 

अधर्मजितव्रहुतमसां नारकाणां तु का कथा इति] एवम्भावे विचाकर्मभ्यां 

प्रतिशवमेप्य ॒व्रहणोपि दुःखाल्यन्तिकनिवृ्यभावे सति । अधर्मार्नितहुः 
तपसाम् अर्मः अविहितर्पमराजितानि सितानि वष्टि जनेकविधानि तमांसि 

दुसतानि येप्तेषाम् ] नारकाणां न्फ पतितानां संसारिणाम्] का 

कीदशी । कथा मयहनिर्वा्ता। भवतीति शेपः। न किमपि वक्तुमस्तीवरथः। 

सरवेदा भयक्रान्ता नरकाण्यनुमवन्तीति मावः। जथ परार्थयते--हे वरद् कपण 
यन्धो कृषापूरसचिन्धो लं तत् मे बन्धं छिन्धि इति। वरद् भक्ताभीष्टवर 

प्रद} मम बन्धच्छेदार्थ पार्थां सफरीकु तव नकोपि श्रम इत्यनेन 
व्यञ्यते | कपरणवन्धो कृपणानामार्तानां बन्धो रक्षक । सआर्तोऽहम् , आत 

च्राणपरायणस्त्वम् , अतो मद्रक्षणं युक्तमेचेप्यनेनोक्तम्। छपापूरसिन्धो कल्णा 
पयोधे। मयि छपा कुविस्यनेन चोतितम्। स्वं शीकृष्णः। तत् तस्मात् 

पूर्वोक्तात् कारणत्। मे मम । वन्यं रारीरच्टम्ममामिमानादिरूप सेसार 
चन्धम्। छिन्धि छेदय। मोक्षं प्रयच्छेद्यः ॥ 

मनु जीवो नाग नेश्वरादन्यः, कुतस्तस्य बन्धमोक्षावित्यागङ्ं परिदरति-- 

याधार्ध्याचन्मयस्यव हि मम न पिमो यस्तुतो बन्धमोक्षौ 
मायाव्रियातनुम्यां तव तु प्रिरविती स्वप्रयोधोपमे ती । 

बद्धे जीवद्धिुक्ति गतवति च भिदा तावती तावदेको 
युदक्त देदट्रुमस्थो भिपयफटरमाचापरो निर्व्यथास्मा ॥ ५॥ 
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याथार्ध्यादिति। हे षिमो याथा््वात् सन्यस्य एव सम वह्तुतः 

बन्धमोक्षौ न हि! विभो सर्वासन्। याथार्यात् परमार्थतः । सन्यस्य तव 
शीक्णस्यैवाशमूतस्य । लमेवादमिति सानोदयास्वदभिन्नस्येलय्ैः। मम 

जीवस्य । वस्तुतः यथार्थतः। बन्धश्च मोक्षश्च बन्धमोक्षौ । बन्धः संसारवन्धः। 

मोक्षः वद्विशुक्तिः । न । मवत ईति देपः। दीव्यवधारणे | ननु यदिमग 
वदभिन्नत्वाजीवस्य बन्धमोक्षौ न स्तस्तरहिं कस्य स्यातां ताविवयश्चङ्कायामाह-- 
तव मायाविद्यातलुभ्यां विरचितौ तौ तु स्वपनमोधोपमौ इति । तव शी्प्णस्य 
मायाच विया च मायाविये अज्ञानविन्ननि तदरुपाम्यां ततुभ्यां शरीराभ्याम् । 

विरचितौ कल्पितौ । तौ बन्धमोक्षौ । अज्ञानकलतितो बन्धः, विज्ञानकस्ितो 

मोक्ष इवर्थः । तुर्मिरेषे } स्वप्रवोषोपरौ स्वश्च बोध्य स्वप्नवोधौ, तदुपमौ 
तलुल्यौ । मवत इति शेपः। यथा स्वद्रषटः स्वपदेन देदेन बन्धः, भवुद्धप्य 

तन्मोकषश्च, तद्वदानिनौ देदयन्धः, विज्ञानिनो देदमेक्षश्चेतययैः। स्वमवन्पाया 
मयलेषि बन्धस्य दुःखदैतुलादिज्ञानेन वन्धमोक्षः भरा्थनीय इति भावः| 
अथ बद्धविसक्तयोपैरकषण्यमाह--यद्धे जीवद्विसक्तिं गतवति च भिदा तावत् 
तावती इति। बद्धे संसारिणि। जीवद्विशुक्तिं जीवन्मुक्तलम् ! गतवति 

प्राप्ठवति । जीवन्मुक्ते इव्यर्थः । चकारः समुचये । भिदा भेदः। ताय 

दिति स्थं । तावत्ती वक्ष्यमाणप्रकारा | मवतीति शदाः। तां मिदामे 

वाह--एकः देहद्ुभस्थः विपयफटरसान् भुड्क्ते इति। एकः बद्धविुक्तयो 

रेकः} प्रथमतयेोक्तो बद्ध इत्यर्थः} देहदुमस्यः देह एव द्रुमः । यनिरयलादि 
धर्मवच्वात् दुमवत्र स्थितो दे इव्यर्थः 1 तस्मिन् तिष्ठतीति देदटरमस्यः 
सन्] त्मादप्रथम्मूतः सननिव्यर्थः। विगयफटरतान् फटानां रसाः फलक 
रसाः विषया ण्व फररसास्तान् 1 पकफटरसवदास्वादयुक्तान् विपयानित्य 

थः] सुद््ते अनुभवति 1 यथा वृक्षमारह्य तत्तस्थस्तफररसानास्वादयति, तथा 
मदो देदस्थितो विषयरूमं कर्मफरमनुमवतीव्य्थः। अप्रः न॒ मिर्वथासा 

च] अधरः अन्यो जीवन्सुक्तः। देददुमस्थ इत्यादिपद्त्रयमन्नाप्य 

न्वेति न सुकते नामुमवतीव्यथैः 1 निन्येयासमा निता भ्यया यसात स नियः 
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स माला यस्य सः तथाविधश्च भवतीद्य्थः ! इयनिवानयोर्भेद इति भावः ॥ 

ननु तर्हि जीबन्युक्तस्वमेव ग्राथ्य॑तामित्यास्ङ्कयासनस्तदनधिकारमा 
कलय्य भक्ति भर्थयते-- 

जीयन्युक्ततवमेवंविधभिति वचसा किं फलं दृरद्रे 
तन्नामश्चदधवुदधेनं च रघु मनसदशोधनं भक्तितोऽन्यत् । 

तन्मे विष्णे श्रषीष्ठस्त्यि कृतक्षदरप्रषणे भक्तिमारं 
येन स्याम्मट्क्ष फििद्गुस्वचनमिर्चस्रवोधस्त्यदात्मा ॥ ६ ॥ 

जीवन्षुक्तखमिपिं ।॥ जीवन्युक्तसलम् एवेविधम् इति वचया फ 

फलम्| जओीवन्सुक्तस्वे जीवन्सुक्तिः। एवंविधम् एतदक्षणयुक्तम्। इति 

पएदूयेण ! वचश वाक्येन! र्विः फरं कि भयोजनम्। न किमपि 
परयोजनमष्तीषय्ः। कथमस्य दैफट्यमिर्यत आह--दधबुद्धेः तत् दूर 

द्रे नाम इति! अशुद्धवद्धेः अशुद्धा रागादिदु्टा॒वुद्धिरन्तःकरणं यस्य 

तस्य । तत् जीवन्सुक्ततलम्। दृरद्रे अस्यन्तं द्रे! अुदधधदधेरनधिका 

स्तिया प्रप्तुमरा्यं  तदिव्यर्थः। नामेति भरसिद्धौ। रागादिरोषव्रिहीनतया 
विद्युदधान्तःकरणा एवाप्याधिकारिण इति प्रसिद्धमिति भावः। तर्हि अन्तः 

करणयुदधपरपाया मृग्या इत्याशङ्य किदुपरायान्तरेण, मक्तिरेव र्पुस्पाय इव्याह-- 

भक्तितः अन्यत् मनसः श्नोधनं रषु न च इति} अन्यत् अपरम्) मनसः 

अन्तःकरणस्य) शशोपर्न शुद्धयपायः तीर्थस्नानादि । सु व्घुभयतमनिक्षीप्रं 

फरप्रदश्च न भवत्ि। चकारः समुचये। दहे विप्णोत्तत् स्वमे त्वयि 

कृतसकरप्ार्पणं मक्तिमारं कषीष्ठाः। विष्णो सर्वव्यापिन्1 तत् तस्मात् 

करणात् लं श्ीङृष्णः! मे ममानन्यदरणस्य। तयि श्रीरृष्ये। 

कतसकश्राैणं इतमनुषठितं सकलानां शरीरतत्सम्बन्धिनां प्रपेणं मन्ध्रपुर 

स्सरमर्षणं य्िस्तम्। भक्तिमारम् सनपायिनी मक्तिम्। हपीष्टाः विधेहि! 

भक्तौ सत्यां गुूपदेदलेशतोऽपि जानोत्परिस्स्यादिति दर्णयति--अदं येन 

ड्घ किश्िदुगु्वचनमिरत््स्मवोधः तदात्मा स्यामिति) येन॒ म्तिमार् 
7? 99 
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राभेन। मदश्च दीघरमु  किचिवगुरवचनमिरत्वसमवोषः किश्चिदूरुस्वच 

नेन गुरूपदेशलेदामतिण मिरन्नुयन् खस्मनोधः तव श्री्प्णस्य प्रनोधः तत्त्व 

ज्ञानं यस्य तथाविषस्सन् तदारमा मगवस्सवरपः। स्यां मवेयम्। 

मोक्च पराप्नुयामित्यथैः ॥ 

भक्तिरदितानां सासधमोऽपि षाण्डिस्यमात्रषठर इत्याद -- 

यष्ददणयीह प्रयरितमनसस््वां न जानन्ति केचित् 

कटे यन्ध्य्रमास्ते चिरतरमिद गां विभ्रते निप्मघ्तिम् । 

यस्याँ विश्वामिरामास्सकरमसदरा दिव्यरीटावताराः 

सच्चिरषानद्रं च सूपं तव न निगदितं तां न वाचं भ्रियासम् ॥७॥ 

रनदु्रहणीति ॥ इह शब्दब्रह्मणि प्रयतितमनसः जपि केचित् व्वा 

न जानन्ति] इह जगति 1 दाव्द्र्मणि मीमासाघुपवरहिते स्वेदे । प्रयति 

मनः प्रयतितं प्रकरेण कृत्यते मनो वैसे । अधीति विरोधे । केचिव् 

अभक्ताः। लवं तस्धानपरतिपाचं मगवन्तं श्रीङ्प्णम्। न जानन्ति जाला 

नोपासनादि वुर्बन्दीतय. 1 तान् प्रति खेदो जायत इ्याह्--कषटं वन्धयश्रमाः 

ते इद चिरतरं निपप्रचति गा बिभ्रते इति। कष्टमिति खेदे । तेषा शरमैफ 

स्यानुसन्धानात् खेदः 1 वन्ध्यथ्रमाः बन्ध्यः विफरः श्रमः प्रयन्तो येषां ते] 

ते ये शब्दन्रहमणि कृतभयला भगवदुपासनादिविमुखाश्च । चिरतरम् जतिचिर् 

फाटम्। मिप्मसूतिं भक्ति्ञानफरोत्यादनरदितां प्रसवटीना च गां जल्पन् 

रूपां वाचं येतु च| विभ्रते वहिनिगेमयन्ति पुष्णन्ति च । यथा परसवरहित 

येनुपोषणम् , तयैषा मक्तिहानफरोसादनरदितो वाक्रसर इत्यर्थः ] तर्हि भक्ति 

जञानपटोखादनासमर्थो वाक् कीदग्पेत्यताह-- यस्या विश्वामिरामाः सकर 

मल्हगः दिम्यीदावतारा. सचचिप्सानद्ं ठव रूपं च न निगदितम् › अँ 

ता वाचं न भियासम् इति। वस्या वाचि। विश्वाभिरामा. विश्वान् 

सकलनभिरमयन्ति प्रीणयन्तीति तथाविधा.। सकलमरहराः सकलान् 

सर्वान् मखान् दुरितानि रागादौ हरन्ति नाशयन्तीति तथाविधाः । दिव्य 
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ठीखवताराः चयाः शुद्धसत्वमयाः टीखवताराः रीय क्रीडथ धता 

अवताराः तवावतास्वरितरुनि। त, निगदिता इलयुत्स्वावयादाषप्य लिङ्ग 
वचनविपरिणृमेनात्र योनुतरीयम्। निगदिताः उक्ताः! ' सचितसानद्रं सचि 

दानन्दमयम् । तव् शरीस्य । < खूप स्वरूपम्। चकारः समुचये । न 
निगदितं न प्रतिपादितम् स्तां सगुणनिर्मुणमगवल्मतिपादनरदिताम् । 

वाचै वचनम्| न भ्रियत व्यावहारिकववेनापि न स्वीकुरयाम् ॥ 

अथ भगवत्स्वस्पक्ञानरदितानां भक्युदयोपा्थं "द्य ' प्रर्भयते -- 

यो या्राम् यारदो वा तमिति फिमपि नैवाचगच्छामि भूम- 
सेवश्चानन्यमाधस्त्वदचुमजनमेवाद्रिये चैयवैरिन् |" 

त्व्धिद्गानां त्वदर्भरिग्नियजनसदसां दखनस्पदेनादि+ 

भूयान्मे त्वत्मपूज्ञानतिलुतिगुणकमाचुकीरत्यादरोपि ` ॥ ८ ॥ 

य इति॥ मन् "लं यः यावान् यादृशः वा इति अदं किमपि 

न अवगच्छामि ; एव । भूमन् पसिूर्ण। सनेन सम्बौधनेन॒पतादो 

भगवानित्यवगन्तुमराकतरदतद दीतः। लवं श्रीकृष्णः] यः यत्स्वरूपः। यावान् 
यादृदूमहिमा। यादृशः यादधमैः। वेति विकल्पे समुचये धा। इति 
एवम्] किभपि किञिदपि। नावगच्छामि न जानामि। एवेस्ययोग 

व्यवच्छेदे! तथाऽप्यहं कथचिद्धयाला भजामीर्याह-- हे वयवैरिन् एवश्च 
अहं अनन्यभावः व्वदनुमजनम् एव आद्रिये इति। चेचपैरिन् धिय॒परः 
दातो । मगवतता येन रूपेण शिुपारो निहतस्तादग््प स॒क्तिमदै श्रीकृप्णं 

ध्यात्वा भजामि, यथार्थस्वरूपानवगमादिस्यनेन सम्बोधनेन सूच्यते। एवश्च 

एवं सरयवि। अनन्यभावः अन्यमावरटितः। मगवत्येकाम्रचिततस्सन्निववर्थः 1 

स्वदनुभजनं तव श्वीङ्प्णस्य अमुमजनं पुनः पुनर्भजनम्। णएवकारोऽयोग 

व्यवच्छेद! आद्िये आद्रेण कदेमि। त्सकाराणामनुम्यूतव्याय प्रार्थ 

यते--स्वविङ्गानां खददृप्रिमियजनसदसां दर्ान्र्शनादिः तवत्पपूजानतिनुति 
गुणकर्मानुकीरयादरः अपि मे मूयात् इति। खद्धानां तप श्रीकृष्णस्य 
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1 

रिङ्कर्ना वारगोधारणुगो ालपर्यसारण्यावनेकषिधपरसिमानाम् } दद्धि 
परियजनसदसां तव॒अआीकृप्णस्य अद्री चरणारविन्दे प्रिये ्रीतिजनके येषां 
तेषं तद्र्छनमियर्थःः । जनानां सदां सशुदायानाम्। अन्तस्थस्य जपि 

शन्दप्य सयुचार्थोऽत्रापि सम्बध्यते । दर्दनष्यदौनादिः दर्खनमवरोकनं 

सर्वनं॑संद्गमः आदिरयप्य सः आदिशच्देन परदक्षिणादिर्ते। त्वर 
पूद्नतिनुतिगुणकमानुकीर्यादरः ठव श्रीक्कणस्य प्रपूना = सममोपचाययुक्ता 

पू, भतिः नमस्कारः, नुत्तः स्तुतिः, गुणानां मक्तवात्सस्यादीनां कर्मणां 

दु्टनिषदशिष्टाुमह्माणां चानुकौतिरनवरतकीर्वनश्च ए्प्वादरः यासक्तिः। 

सिः सुचये ॥ 

भक्तियोगमेव परर्थयते-- 

यदष्टभ्येव तत्त्तव सषुपदृतं दैव दासोऽस्मि तेऽहं 
स्वदवदोन्माजनायं मवतु मम सहः करम निर्मायमेव । 

य्याभित्रह्मणात्मादिषु रितचतर्बाहुमाराधये त्वां 
त्ेमा्रे्रूपो मम सतमभिष्यन्द्तां भक्तियोगः ॥ ९॥ 

॥ यदिति॥ यत् यत् रम्येत तव् तत् तवे सयुपहतम्। अत्र 

्रभेतध्यादरतव्यम्। यचद्वप्तु। रभ्येत रष्त्यते । तचत् सकठं स्तु । 

तवं श्रीकृष्णस्य । समुपहतं चरणारविन्दयोः समपिततम् | मवविति दोषः! 

तत्वया न स्याग्वमित्याशयेनाह--हे देव हं ते दासः जसि इति। 
देव प्रकाशयमान। अहम् अनन्यरणः। ते तव ब्ीकृप्णम्य। दासः 

भूस्यः। अस्मि मवामि। तम्मन्मया समर्पितं सर्म भवता स्वीकर्तव्य 

मिति मावः] मम मुहुः व्दरहोन्मार्जनायं कर्मं॒निर्मायम् एव मतु 

सुहुः पुनः पुनर्मया क्रियमाणम् | व्वद्ेटोनमा्जनायै तव श्ीद््णम्य ओह 

ठेते उन्मर्जनं॑धूल्यादिनिम्तारणमाचं यत्य सेकोपटेपमण्डरवतेनदेस्तत् । 
कर्म व्यापारः } निर्मायं डम्मादिरहितम्। एवकारोऽवधारणे । मवतु वर्दताम्} 
भय पूजाषिष्ानान्याद--जहं सूर्यभित्ामणासादिषु रुतितचतुर्माहुं साम् 



॥ 

ददाकस्-९४] अमक्तनिन्दपपूर्वकं भक्तिपार्थनावर्णनम् । ७२७ 
४ 

आगूधये इति। सूर्यामिव्राह्णासादिषु सूरः रविः अमिर्वहिः ब्राहणः 

विप्रः मासा अन्तर्यामी चादिर्यपां गवादीनां तेषु] रसितचुर्वाहं रिताः 

शाहु चक्रगदाप्द्रभरोभिताश्चल्ारो बाहवः करा यस्तम्] लां श्रीङप्णम्। 

जाराधये, सूयीदिकरमानुसारेणम सौरसक्तहविरातिथ्यविपयमोगयवसादिमिः 
पूजयामि । = आराधनोदेश्यमाह--लयेमद्ैखल्पः भक्तियोगः मम सततम् 

अभिष्यन्दताम् इति। त्वयि प्रेम ललेम॒तेनद्रै हुतददयं यस्य त्य ` 
मावस्वलेम्रं ̀  तदरूषः ललेमाद्रैवरपः। अत्र्रपदप्रयोगोऽभिप्यन्दनसतामर्य 
दर्चनपरः। भक्तियोगः भक्तिसम्पत्तिः। सततम् अनवरतम्] अभि 

प्यन्दताम् अविच्छिन्नप्रवाहरूपेण प्रवर्तताम् ॥ 

भक्तिरेव मोक्षदेतरिति सदणन्तमाद-- 

येक्यं ते दानहोमव्रतनियमतपस्साहवथयोगौहुरपं 
स्वत्सङ्ेनैव भोप्यः किर सुृतितमाः भरापुरानन्दसानद्रम् 1 

भक्तेष्वन्येषु भूयस्स्वपि बहुमदुपे भक्तिमेव त्वमासां 

तन्मे खद्धक्तिमेव द्रढय हर गदान् ष्ण चातासयेश ॥ १० ॥ ~ 

पेक्यमिति ॥ ते देन्य दानहोमक्रतनियमतपस्साहययोगैः दुरापम् 4, 

ते तव श्रकृप्णस्य। फेवयं सायुज्यम् । दानहोमव्रतनियमतपषसाहथयेोभैः 
दानं सत्रि मोमूहिरण्यादीना वितरणम् , होमः, वतं, नियमः स्तानादिः, 

तपः कृदटचान्द्रायणायनुष्ानं, साह्न ययोगशेति तैः। दुरापं दुखेन प्रष्ं 

पयम्! पुन. केन सुलमपिति चेदत्राह-- गोप्यः चङ्ग एव॒ आनन्द 

सान्द्रम् आपुः किख इति। गोप्यः गोपत्रियः। व्सद्ेन तव॒ श्री 

ष्णस्य सङ्गेन सम्पर्केण | एवकारो, दानद मादिव्यवच्छेदा्यः। आनन्दसाचं 

सान्द्रानन्दम्। मोक्चमिति यावत्। आपुः प्राप्ता वमूवु.1 कफयमातनां मगव 

त्सङ्गमलाम इत्यवराह- सुङतितमाः इति। नितरां युङनिन्यः घुकृतितमाः। 

जन्मान्तरेषु सश्चितानां सुङृतानां परिपाकवदयादिति भावः। ननु सुङृतिनां 

सरवैषामपि भगवत्सङ्गमो न रम्यते, तत् कथमिर्यासङ्नायामाह--खम् जन्येषु 

# 



७१८ नासयणीयम् [स्कन्ध -११ 

मतेषु भवम्यु जपि नामा मर्तिम् ण्व बहुमनुपै इति। स्व श्रु । 

जन्येषु अपयषु1 मतु मत्तियुतेषृदवादिषु। मूयन्यु बहु परसु1 

सपीति परिरषे। आसा गापानाम्| भक्ति वरमरक्षणाम्| प्वकार् 

उद्धवादीना भते-यवच्छेदा्भं । बहुमनुषे व्रेधिष्येना्रीकयपीत्ययै ) त्य 

प्रार्भयते--दे वातारयेशच इष्ण स तत् मे चद्व्तिम् ण्व द्रढय गदान्. 

ह्र इति! वाततारयेश ्रीगुम्ययुपुरनाथ{ दृप्ण दुितकर्ष॑ण । स्व 

श्रीरप्ण ! लद यि भकतिम्। ण्व सराऽ्येषा ग्यप्रद्टेदे। दद्य 

ददीदुर। गदान्. बादयानाम्यन्तराश्चामयोवान्। दर माधय ॥ 

दरति क्षनानोष्ततिपररारवणनं य-घमोषम्यरपवर्गेनम् 

भमकतनि-दरपूरर भच्छ्ार्थनावणन च 

चतुर्णयतितमदाफम् ॥ 

पश्चनदरतितमदशर्म् ॥ 

मनु भक्त्या ओविश्वरयोरिये सति सस।रनिरतिरिदयुक्तम्, तदुप 

पनम्, तयोरमितरतवे सचतरयायोगात् तथा तयेोरनीगम्य स्तबनपानुतपते 

शेदयाशङ्येधरप्यैव=मायामयदारीरसम्नन्धात् ससारिलम् , तदुपाये भ्वग्वरूप् 

णाविक्यान च समग्तीवाह--- 

आदौ दर्यं वदुमगरिक्टजी गप्मिकामारिथतस्प 
जीद प्राप्य मायागुणगणखचितो पर्तसे मि्योने। 

ततोद्द्धेन सेन ठ युणयुगक मक्तिमार गतिन 
छित्वा ख च दित्या पुनस्ुपटितो चरिता त्वमेव 1 १ ॥ 

आदापिहि॥ रे विथयोने घम् अविक्टनीवासिका हैरण्यगमीं 
तुम् आस्थित चीव प्राप्य मायागुणगणखचित वर्तते वियोनि प्रपच 



द०-९१] भवत्या चिद्युद्धचित्तस्यैव भगवत्स्वरूपध्यानयोग्यतावर्णनम् । ७१९ 

कारणमूतविराद्ष 1 आदौ व्रहमख्यावस्राने तथ ॒सिचष्नायां सत्याम् । 

त्वं श्रीकृप्णः} अवि्करजीयालसिकोम् अपिकरः अविंमिन्नतया वर्तमानो 

जीवः जीवसघ्वातः जआरमा स्वस्यं यप्यास्ताम्। जीवशब्देनात्र सूक्ष्मशरीर 

मुच्यते। सकरयुक्षमदरीरसह्वातखूपामिव्यर्थः। दैरण्यगमा हिरण्यगर्भस्य 

ब्रहण इयं हैरण्यगर्भीं ताम्। तनुं चरीरम्। आस्थितः प्राप्तः सन्। 
रह्मा मूेत्यथैः। जीवस्य भावो जीवत्वं तत्। प्राप्य ग्य्टिद्पसक्षम 

शरीरो मूेदयर्भः { मायागुणगणखचितः मायागुणानां मायाकार्याणां मेहदहं 

ह्ारमूतेन्दियप्राणपश्चकरूपाणां गणेन सद्वतिन खनितः सम्वद्धः। वर्व॑से। 
त्वमेव शारीरामिमानितया संसारी भवसीतय्थः। अतो मम॒ त्दूपलात् 
स्वदैवयं युञ्यत इति मावः। णवं संसारिणो जीवप्य रजस्तमोषृद्धौ ससा 

रानिद्रतर्मति, सत्वगुणबृदधौ विरोपमाह--अहं तत्र उदृणेन भक्तिमावं 
गतेन सत्वेन तु गुणयुगरे चित्वा सत्वं च हित्वा पुनः अनुपहितः 

त्वम् एव वर्तिते इति! तत्र॒ मायागुणेषु उदूबद्धेन साचतिक्पृदार्थ 

सेषयां प्रवरद्धन। अत एव भक्तिभावं गतेन भक्तिरूपतया प्रिणतेन। 

सत्येन सत्वगुणेन । तुर्विरोषे। गुणयुगरं गुणयोः रजश्तमसोर्युगरं युमम्। 

तत्कार्यमूतं दारीरादिकं च। दिता .रजस्तमसी मायामये दति ज्ञोनघुखा 

यापाद्रस्य । सत्वे साधनस्पं सत््वगुणम् | चकारः समुचये। दित्वा 
निराषट्य। पुनः कार्यकारणाग्यवधानात् अनुपदितः पसिूरणः। सं 
श्री्ष्णः। णएवरारोऽन्यम्य व्यवच्छेदार्थः] वर्तिताहे वर्तविप्ये । भगवदे 
फीमादमनुमविताम्मीदथः ॥ 

ननु तर्द स्वरद्धिरेव प्राय्येताम्, क मर्येत्यायद्धायामाट-- 

स्योन्मेपात् कदाचित् खलु ॒विषयरसे दोप््रोधपि भूमन् 
भूयोप्येु प्ररततिस्मतममि रजनि रोद्ध दृ्निवाग। 

चित्तं तावद्गुणाश्च ग्रथितमिह मियस्तानि मर्वाणि रोद 
हुयं च्वग्येकभक्तिटथस्णमिति मवान् हम्पी न्यगादीन् ॥ २ ॥ 



७२० नारायतीयम् स्किन्म १ 

सचोन्मेणदिति 1 है भूषन् स्त्ो्मेपात् कदाचित् खव 
विषयरसे दोपयोधे अपि मूयः अपि प्दृिः दुर्िवारा। सुमन् परि. 

रणं । सत्ोनमेषद् स्वस्य उन्मेषादृषटदेः कदाचित् सह न सवदा । 

विषयरप्रे विषयाणां रसे आस्वादे । अनुभवे इति यायत् । दोपबोषधे दोपा 
वगमे सति। मपीति विरेषे; मूयोपि यस्य कप्यापि फारणान्तरस्य 

सम्पतौ सत्यां पुनरपि। पपु विषयेषु| प्रव््िः रसाश्वादप्रव्तनम्। दुर्म 

यारा तरिवारयितुमशक्वा। भवतीति दोषः; अते हेतुमाह--सतमप्ति 

रजसि प्रोद्धते दति! तमसा तमोगुणेन सह वर्तत॒ दति सतमस्तंसिमन्। 

रजति रनोरुे! प्रोद्धते प्रकर्पेणोद्धते सत्वामिमवतसमध्यैशाटिनि सति) 

अतायमादायः-- स्वगुणा विपयरसो दोषायेति वोधे स्ति सोऽ 

त्पात्यदारतयग्यते, पुेयेन केनापि कारमेन रजत्तमोयुणयेषद्धयोर्िपयरस 

प्रतिः पूर्वाधिकं वते, दुर्निवारा च भवति, यथा सन्निपतेञ्बरः शान्त 

पायोऽप्यपश्यसेवया पू्वापिकं श्रदृदधो दुर्निवति भवतति, तथेति) एव॑विधपिषय 
< रपपदररिनियारणमार सपरमाणमाद् -- हनि भवान् हंसरूपी न्यगादीत् इति । 

इति पएवम्। भवान् श्रीरष्णः) दटंसग्यी क्षीएनीरविवेचनपतुरहं दासा 

नासदियेचननिपुणपरमटसस्सी भूत्वा । न्यगादीत् उक्तवान्। सनकादि 

सुनिप्रभम्योतरमजानेता ब्रप्रणा स्पृतस्तसुर्तः हंसद्पो प्रादर्भूो्तररूपेण 

सनरदिभ्यो मावानुपदिदेतेदयैः। उपदेशप्रकारमाद--द तावत् गुणाः 

चिचं च मिथः प्रथिनम् , तानि मर्मणि रोद तुये खयि एकमक्तिः चरणम् 

इति! द्द् रजम्तमसोराधित्रयाद्धिवयाम्वादप्रदरिशद्धावे। तावत् क्रमेण| 

गुणाः रिषयाः। चिम् जन्नरदम्। चक्रः समुचये} निथः अन्यो 
न्यप्र] मथिे बद्व मपनीति मेषः। चितं हि रायादिवथाद्धिषयेु 

परिजन, तेयाऽनुमूना प्रिया वाएनास्पेण चिरत च प्रविशन्ति, अनो मिथोप्रमितं 
भववीन्पर्मः) तानि मोशचप्राप्चुपायगिपाहकारीवि 1 स्वाभि गुणचिच्जम्नमांतति। 

रोद निवारयितुम् । तुवै गुणत्रयानति, जयया जवम्यात्रयातीति । सपि धरीद्धप्ण 

* म्पे प्रघन्नि। पूकभक्छिः उतमम्तिः। धरणं रषास्यां | भवनानि मेषः ॥ 



द 
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भक्तितुल्यं श्रेयःसाधनं न ॒किमप्यस्तीत्याह-- 

सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निमितानि 
क्षुद्रानन्दाश्च रन्ता बहुविधगतयः कृष्ण तेभ्यो भवेयु! 

स्यं चाचख्याथ सख्ये नलु महिततमां श्रेयसां ̀  भक्तिमेकां 

सदधकत्यानन्दतुर्यः खट विपयजुपां सम्मद्; केन बा स्यात् | ३ ॥ 

सन्तीति ॥ कर्मिणां रुचिभिदया निर्मितानि मूयांति प्रेयांसि सन्ति। 
कर्मिणां करमाधिकारिणाम्। रुचिगिद्या रुचिभेदानुसरेण । निर्मितानि हस्ति 
ग्यासपतञ्ञलिमरमृतिमिराचयैः परोक्तानि। मयासि वहनि । भरर्यासि घ्रेयः 

साधनानि | सन्ति वर्तन्ते तथापि तेषां न्यूनताऽस्तीव्याह-- है ङ्प्ण् 

तेभ्यः श्ुद्रान्दाः सन्ताः च बहुविधगतयः भवेयु; इति। तेभ्यः भेयः 

साधनेभ्यः। श्ु्रनन्दाः दु.खमिश्रतया स्वल्पदुलपरदाः । सान्ताः अनित्याः । 

यहुविधगतयः बहुविधाः अनेकपरकाराः स्वर्गादिरूपा गतयः फलनि । 

भवेयुः स्युः! स्वं च प्रेयस्ाम् एकां सक्ति ननु महिततमां सस्ये जाचस्याथ | 

चं धीङृप्णः ] च ऊरस्लर्थ । परयतं भयस्साधनानां मध्ये । एकाम् अद्धितीयाम् , 

अगपापिनी वा| भक्तिं मगवति प्रेमरक्षणाम् | नन्वित्यवधारणे। महित 

तमाम् अतिपूजनीयां सततम् । ̀ सरल्ये उद्धवाय | जआचस्याथ आख्यात 

वानत्ति ] विषयजुषां खट ॒चद्धवस्यानन्दतुस्यः सम्पदः फेन वा स्यात् । 

विप्रयजुपाम् इन्दियाणि प्रीणयताम्। सखस्विति ववर्थ चद्भक्यानन्द 

तुल्यः खयि श्रीटृप्णे भक््या यः अनन्दः तलुल्यः । सम्मदः युखय्। 
केन कीप्रपेणान्यकर्मणा । स्यात् मविव्यति। न केनामि स्यादिस्यथः ॥ 

लद्रत्यानन्दमेवाह--- , 

स्वद्धक्त्या तु्वुद्धः सुखमिह चरतो पिच्युताधस्य चयाः 
सर्वाः स्युः मौरयमप्यः सरिलकुदरगस्वेव तोयैकमय्य । 

सोऽयं खचिन्द्ररोकं कमठजमवनं योगसिद्धीष दया 
नाकादत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौस्वेप्यनीदः ॥ ४ ॥ 
ङ ?1 

[1 
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। स्वद्धक्स्येति \॥ चखद्भक्या तुण्वुद्धः विच्युताशस्य इह सुप चरतः 

च सर्वा. आशाः सौ्यमस्यः स्युः 1 चद्धव्या तयि शीर्णे भक्त्या 1 
तुष्वुदधेः वशा भक्यैवाटम् › किमन्यैरिति जाताम्भावा वद्ियेस्य तस्य । 

अतत एव ॒विच्युप्य विच्युता विशेषेण।पगत। आञ्चा विपयतू्णा यदूमाचस्य | 

सुलस्त्रणदेतुगर्ममिदं विदोपणम्। इह रोके। सुखं यथा मवति तथा| 

चरत; सश्चरतः। चकारस्वर्धो विरोपे। व्रिदोपः सौल्यमयसर््शवम् । सर्वाः 

सकरा. ! दाः दिश. ! सौख्यमय्यः केवर्तुखद्याः ! स्युः भवेयु. } 
अवोपमामाह-- सरिलकृहरगस्य तोयैकमय्यः इव इति । सदकुहरग्य 

सरिरस्य जस्य कुदरमन्तर्मागं गच्छतीति तथोक्त, तस्य। सर्वा आशा 

इत्यत्रापि योञ्यम्! तोयैकमय्य केदस्जरख्याः ! किश्च, सः भयम् इन्द्र 

लोकं कमजभवन हाः योगसिद्धी. च म जाकादृक्षति ख्छ। सः 

ताभूतः। अयं क्तः! इन्द्ररोकं स्वर्गम्| तव्र्यघुसभित्यैः। कमटज 

भवनं कमरजस्य ब्रह्मणो भवनं सत्यलोकम् ] तव्तयषुलपित्य्थः । दवाः 

मनीहरा,। योगतिद्धी, योगेरपासनाप्रकरर्ा, सिद्धय सधर्यपरकायप्रवेश् 
दूरश्रवणदूरदर्शनमनोजवाच्ादर्श सिद्धयस्ताः। नाफादुषति नेच्छति। खलिव 
स्यवधारणे) स्वगषठुखादीनामनिव्यलाततेच्यागरुव इति वेदितव्यम्] एषं 

भूतस्य मक्तोत्तमश्य मेक्षेच्छापि ना्तीवयाह--एतत् आस्ताम् , मोक्षसौष्ये 

अपि अनीह" इति। पतत् स्व्गादीच्छाराहिस्यम्। आस्ताम् न तताशर्म 

मिथः] सोऽयमिरयत्रप्य्बेति। मो्षसौस्ये मक्षे । अीति विरे} 
अनीहः निराग्रह । भवतीति दोषः। मोकषदुलस्य॒दुप्मापताततानिच्छा 

जयत एवेति चेचरव्याह -- स्वयम् जनुपरतिते इति} स्वयं न मक्तप्ार्थनया 
अदरिने आपपिते। एतत् भक्तराशचर्मकर „माव इति भाव, ॥ 

„यामा तावटुममक्तकथा, यत पराता अपि भक्ता भव्या तार्थ 

इव्याशर्यनाह --- 

ल्त, याध्यमानोपि च विपयस्तैरिन्द्रियाशान्तिहेतो- 
म्त्यवक्रम्यमाणे; पुनरपि खलु तैदुरेनाभिनय्यः। 
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सुप्राचिदीपिताचिदैदति किर यथा भूरदिरुप्प्च 
त्वद्धवत्योषे तयैव प्रददति दुरितं दुमदः क्वेन्द्रियाणाम् ॥ ५ ॥ 

सद्क्त इति।। लद्धक्तः च इच्धियाशान्तिदेतोः विषयतः बाध्य 

मानः * पि मकतया एव पुनरपि जक्रम्यमाणेः दुर्गः "तैः न अभिजय्यः। 

खद्धक्तः स्वपि. श्रीकृष्णे मक्तः। चकारस्तवथ ! इउद्धिया्ानितदैतोः इन्धि 

याणां चश्चुरादीनामञ्ान्तेरवश्ीहतवद्धेतो.। ^ विपयररसे विपयास्वदिः। 

वध्यमानः सक्रम्यमाणः। अपीति विरोभे। भक्सा वस्व्या । एवकार 

भक्ते सिय्यानपेक्षलस्पुटीकरणार्थ.। पुनरपि भूयोपि। अआक्रम्यमानैः 

अमिमूयमाते.। यदा भगवद्भक्तो विषयरैर्बाध्यते, तदा भक्तिरतानाकमते, 

तदाकमणात् कथश्चियेनकेनापि कारणेन ठन्पमहर्िच्य यदा पुनरपि स 
बाधयते, तदाप्नि भक्तिस्तानाकमते इति पुनरपीप्यनेन दर्धितम्। अते एव 

दर्वशे्वरहीने, तैः विषयरसे" नामिनय्यः सेतुमदवयः। भवतीति शेष । 
भक्तेः पुनराकमणेन क्रमेण विपयरसतवाधानान्तिरन्यृतभवत्याविर्मावादूदुस्ति, 
शान्तिश्वोदेतीति मावः! , यदि विपयरसव्राधदहेतुरिन्धियाशान्तिस्तदंन्दियजयो. % 
भव्या कि न क्रियत इति चेतत्नावदयकमित्याह--यथा दीषिताचिः सप्तार्चिः 

मूरिदारपपन्ये दहति किरश्तिथा एव लद्रमलयोचे दुरितं भ्रदहनि इद्धि 
याणां दुर्मदः क ईति) यथा येन प्रकरिण। दीपिताचिः दीप्रिानि 

उ्वरितान्यचौपि यस्य सः] समाचिरमि'। मूरिदास्पपघ्नं मूरीणां बहनां 

दारूणां काष्ठानां परप्चं संघातम्! ददति भस्मीकरोति] किठेति प्रधिदौ । 

तथा तेन प्ररुरिण। णएवङारः प्रफारान्तरव्यवच्छेदे । चखद्धवत्योपे सपि 

श्रीफृप्णे या भक्तिम्तस्याः ओघे प्रवाहसद्दो सत्तताविमवि। दसि दुष्छतम्। 

प्रदहति प्रक्पण दर्हति नाशेयति सति) उन्मूरनाश्ं वुर्वनि सतीत्यर्थः] 
भ्रदहतीस्यनेन दुरितिनाशने कष्टमस्मीकरणवह्यघवं दर्भयनि। दृद्धियाणां 

चश्चुरादीनाम्। दुर्मदः दुर्म्वः। क न कपपृ्रथः॥ 

भरत्यमावेऽन्यत् साधनं व्यर्थमिव्याद-- 
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¢ 

, विल्मावुषपि च पुटक दर्पा च दिता 
चितं शुद्धेन कथं या किमु मृवपमा प्रिया वीतमक्तः। 

~ दद्रायास्यादुमिदाज्जनमतवमरीष्ज्यमानोऽवमान्मा 

च्र्वचणम मजि न ठ तथाऽभ्यस्तया तरवा ॥ ६ ॥ 

विचाद्रीमाविति॥ चिदा्रीमावं वपुषि च्यः पुरफं च 

यापं च हित्वा चित्तं फर्य॑वा शढयेन्। नितार्ीमावं निवम्यान्तर्स्य 

यद्रीमावम् च्रतम्। वपुषि शरीरि। पुरकं रोमावम्। हर्पाप्य 

ह्येण सन्तोषेण यो वाष्पम् चकारौ सपु्चये। दिता स्यक्ला। 

सुटमतीयमतनशदमम्यमानया भवत्या पिन्यः] चित्तं मनः। पथं 

वा केन प्रररिण। दयेत् रागादिदेषविीनं स्यात्] मगवद्तमैव 

मनसः श॒द्धिर्नायत इति मवि] मक्तेदमाये तपोजानयेर्निर्यवयमाह-- 
धीतमक्तेः बहुतपसा वियया कि इति। वीतभक्ते; वीता विगता भक्ति 
स्मास्य] बहुतपसा यटुना प्रमृतेन तप्ता तपश्चणेन ] विद्यया 

जनिन । कमु न किमपि प्रयोजनमिद्य्थः। मेनु" व्र्मनानादेवाज्ञानकल्तित 
संसारनिघ्रतिर्भगवरस्वच्यावा्नि्च, किमत्र मक्तिः करोतीत्याशङ्कायामाह --खद्राधा 

स्वादसिद्धा्नपततमरीग्र्यमानः जयम् आला चक्ष्व वत््वम्म 

मजत्ति दृति] वद्राथास्वादसिद्वाञ्जनसततमरीमरज्यमानः तव॒ श्रीहष्णम्य 

माधानामवतारकर्मीदि्रयितगानविदेषःणाम् जस्वादः श्रवणकीर्दनादिजन्यानन्दा 

यभव. सएव सिद्धाञ्ननं सिद्धफरमञ्जनं नेत्रयोरज्यमानमीषधं तेन सत्तम् 

अनवरतं मरीमृग्यमानः पुनुः पुनः शोध्यमान}! अर्यं भक्तमम्बन्धी । 

मासा चितम्} चक्रवत् नेत्रमिव 1 त्वपूक््मं॑तच्वप्य॒याधार्थ्यस्य 

स्मे पूक्मजञानम् । भजति प्राप्रोति । अभ्य्तया तर्ककोयया तुम तथा। 
अभ्य्ठया आावततनेन ददीरेतया। तकंकोखा दुक्तिसमूदेन। वबुर्िरेषे। 
तथा तेन प्रकारेण। न न भनतीलर्थ.। भक्तेसन्तरव्यापार एव जानम्, 
अतप्त्यात्तो व्यथं एवेति माचः॥ 
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एवं शुद्धचित्तस्य ध्यानयोग्यतामाह-- “ 

ध्यानं ते शीरयेये समतयुखबद्धास्तनो नासिकाग्र 
न्यस्ताक्षः पूरकायैजितपवनपथयित्तय्रं त्ववाश्वम् । , 

ऊर्ध्वां भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिा- 
तत्रस्थं मावये स्वां सजरुजरधर्यामलं कोभराङ्गम् ॥ ७ ॥ 

ध्यानमिति ॥ अहे ते ध्यानं शीटयेयम् |] ते तव ध्ीङृप्णस्य । 

ध्यानं स्वूपरष्यानम् । शीव्येयम् जनवरतमभ्य्येयम्। ध्यानशील्प्रकार 

माह--अहे समतनुद्ुखवद्धासनः नासिकाम-यस्ताक्षः पूरकः जितपवनप्थः 

ननवाश्चं॑चित्तपदयं तु उर््वाभ्ं मावयिता उपरिष्टात् रविविधुशिखिनः संविचिन्त्य 

ततस्थं सजलजलगरश्यामरं कोमलङ्गं लां मावये इति। समतनुदुखवद्धा 

सनः समतनुश्च युखबद्धासनश्च। समतनुः समा प्शवात् पुरो वा वक्रता 

विहीना तनुरुत्सद्धविन्यस्तकरद्रयोष्य॑कायो यस्य॒ सः। स॒खबद्धासनः ससं 

यथा भवति तथा बद्धमासनं येन सः। पमासनस्वस्तिकासनाचन्यतमटुला 

सनस्य इव्यथः] नासिकान्यस्ताक्षः नासिकामरे नासायमागे न्यस्ते मरति 
अक्षिणी येन ॒सः। अक्ष्णोर्निमीटने मनोलयः, उन्मीरने मनोविकषेषः, तदु 

भयपरिहारायोन्मीटननिमीटनयोर्मध्ये दृष्िस्यापनेन नासिक ग्रन्यरताक्षता स्वयं 

मवतीति वेदितय्यम्। पूरकायैः अनुलोमप्रतिरोमाभ्यम्तैः पूरककुम्भकरेचकैः । 
जितप्वनपथः जिताः प्राणायामैः कफादिनिरसनेन शोधिताः पवनपथाः 

वायुसश्चरणस्थानानीड।पिद्गसायुपुन्नाख्यनाडीविवराणि येन॒ तथाविधश्च सन्] 

अवाञ्च् अधोमुखम् । चित्तपदमं विकचास्णकमलाकारं चित्तम्। वा पुंसि 
पद्मम् इत्यमरः। तुरविेषे। उर््वाग्रम् उरष्वमुखं॑सन्तम्। भावयित 

सङ्कल्प्य । उपरिद् तत्कथिकोपसिमिगि ! रगिविधुिखिनः रविः सूर्य 

विधुश्वन््ः दिखी विश्च तान्। संविचिन्त्य उत्तरोत्तरं सम्यक् भावयित्ा। 

त्तस्य सर्वोठरसम्भावितवदहिमण्डरमध्यस्यम्] सञजरजटधरदयामरं चृतनमेष 

श्याम्वर्णेष्। कोमयङ्गं मनोहरदसीरम्। लां शीकृष्यम् । भावये सम्मावयामि ॥ 
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सथ ममवत" केशादिषादान्तध्यानमाद-- 
१) 

आनीलश्ट्यकेणं उवरितमकरमक्कृष्डलं मन्दहास- 

स्यन्द्र कौस्तुम्रीपरिगतवनमालोस्दासमिरामम्। 
श्रीवत्सा सुबाहुं शदुरुयदुद्रं काश्नच्छायनेलं 

चारसिनिग्धोस्मम्भोर्ढठरितपदं मावरवेऽदं भवन्तम् ॥ ८ ॥ 

आनीकेति ॥ अहम् आनीखदणकेदं ज्वरितमकरसक्ुण्टरं मन्द् 
हास्यन्दा्र फौष्वमश्रीपसिितवनमालेोत्ारामिरापर श्रीवप्तरा्गं सुबाहुं शृदुट 

सदुदरं काश्चनच्यायचेरं चरस्निम्पोरम् अम्भोरुटटटितपददं मवन्तं भावये । 

जनीटषटक्ष्णकेशम् आ समन्तात्रीटाः शृष्णवर्णीः शणाः मृहुटाः केशाः 

यस्य तम् । ज्वस्ितिमकरसकुण्डटं ज्वरिति प्रशोमिते मकरे मकराकरतिनी सदौ 

विशिष्टे कुण्डले य्य तग! मन्ददहातप्यन्दा्र मन्ददासप्य स्यन्दो द्रवः 

तेना सिक्तम्। कौष्तुमश्रीपरिगतवनमायेोर्दाराभिरामं कौम्तुभम्य श्रीभिः 

कान्तिमिः प्रिगितया व्याठया वनमाख्या उस्मिर्मदद्रि्टरिः स॒क्तादाममिश्च 

` अभिरामं मुन्दरम्। श्रीवरसाद्धं श्रीवप्स. तदास्य, अद्रो लयन्छनं य्य 

तथ्) समहु शोभना बाहवो यस्व तम्) मदुसदुदरं ण्दु मार्गवं 
रपत् शोभनमुदरं यस्य॒तम्। काश्चनच्छाययेरं काश्चनच्छायं सुवर्णवर्णं 

चेलं शाम्बरं य्य तम्] वचरलिग्ोरं चार् मनोहरौ स्निग्धौ मसरी 
ऊ सक्रथनी यस्य तन्] अम्भोरुदररितपदम् । अम्भोरदद्विकचास्णकमरवत् 
स्ल्ति मेरे पद चरणौ यस्य तम्) भवन्तं श्रीरुप्णम्। भावये 
ध्यायामि ॥ 

अथ क्रमात् समाधिमूमिकारोदणप्रकारमाह-- ६ 

स्वद्धप्द्ग रगलुतुकमिति बुू्थार्वन्नी् चिन्त 
ठत्राप्येक्ल युञ्जे वदनश्तरिने सुन्दरे मन्दहासे । 

तनाीनं ह नेतः परसयुसचिदषैतस्पे पितन्व- 
चन्पवयो निन्दे रिति सडपास्दयोभो भवेयम् |] ९ ॥ 



द०-२,५] भवत्या विद्द्धचित्तस्यैव भगवत्स्वरूपष्यानयोग्यतावर्णनम् । ७९७ 

सर्याङ्ि्िति॥ जङ्ग ईश दम् इति रङ्गलुतकं चित्तं सर्वा 
दढ षह" धारयन् अपि तत्र एकल सुन्दरे मन्दहक्सि वदनसरसिने युजे । 

ज्धेति सम्बोधने। रश नाथ] इति , सजल्जधरदयामर्त्रित्यादिप्रति 

पादिनप्रकरिण। रङ्गदुतुकं प्र्कोतुकम्। चिं मनः! स्वदेयु तव 

सर्वप्ववयतरेषु ! सुहुः पुनः पुन.1 धारयन् प्रापयन् । अपि अपरि च। 
तत तेप्वबयतरषु मध्ये। बुन्द्रे मनोरे। मन्दहासे मन्दो दासो यस्मिन् 
तसन्) वदनस्ररसिजे तव मुखाग्बुजे। युन्ञे योजयामि} तेनान्य 

चिन्तारहितो भवेयमित्याह-अहे तत आनं चेतः त॒ परमसुखचिदद्रैत 

रूपे वितन्वन् अन्यत् नो चिन्तयेयम् इति] तत्न सुखकमले) अरीन 

सम्थकर टीनभ्) चेतः मनः तर्विशेषे। पमषुलचिदद्ैतरूपे परमस 

चिदः परमानम्दज्ञानप्य खद्वैतम् रेक्यमेव रूप॑तस्मिन्। वितम्बन् संयो 

जयन् | अन्यत् ध्यातृध्येयविभागादि। नो चिन्तयेयं न भावयेयम्। किशच, 

इति हुः समुपारूढयोगः भवेयम्। इति एवम् । उक्तक्रगोणयरथः। 

सुहु" पुनः पुनः। अनेन केवरमेकवारभावनया योगारोहणासाध्यतम् , 

विरमिहन्यमानायामपि माघनायं नैरादयामाव्थ चो्येते। समुपाूढयोमः 

सभ्यगुपारूढः प्राप्तो योगो ध्यानयोगो येन तथाविधः सन् | भवेयं स्याम्॥ 

ध्यानयोगेनषटधर्ादिप्राधिपकारमाद-- 

इत्थं सद्धयानयोगे सति पुनरणिमादषटसंसिद्धयस्ता 
दृस्ुत्यादयोपि ह्यहमहमिकया सम्पतेधुपरारे। 

स्यत्सम्परप्नो विरम्बायहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहं 
त्वामिवानन्दपुथ पवनपुरपते पाहि मां सर्वताप्राद ॥ १० ॥ 

इत्थमिति ॥ दे शररि इत्यं खद्धयानयोगे सति पुनः ताः अणि 
माच्टसंसिद्धयः दूरश्ुस्यादयः जपि अहमहमिकया सम्पतेयुः दि। सुरादि 

मुरासुरमथम। ईस्थम् जनेन प्रकरेण । दद्धयानयोगे तव शरीप्ण्य 

ध्यानमेव योगः पुरूपाथस्राधनोपायः तस्मिन्] सति अविच्छिन्नतया प्रवर्ष 
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साने सति। पनम्बर्थे। ताः सत््ोसकर्षनसात् प्रसिद्धा.1 अणिमाचष्ट 

सृतिद्धय जगिमादयः अष्टौ संतिद्धय. महासिद्धय 1 अतादिदब्देन 

मदहिमादयो गृहम्ते ! दूरश्रप्याद्य दूरश्ुि- दरथवणम् सादिरथासां दृरद्॑न 

मनोजवकामरूपादिददयकुद्रसिद्धीना ता.। अपिस्समुच्चये। जहमेटत्िकया 

अहं पूर्वमहं पूर्वमिति मतिरहमटम्रका तथा। सम्पतेयु. अपरार्थनया स्वय 

मापतेयु.1 तेष्वनास्थामाह--अदम् अचिटम् इदं न जद्रिये इति। 

अचिरं सर्वम्| दृद्म् ऊरेधर्यादि । नाद्रिये नात्राद्रयुक्तो भवामि। 
जत्र देतुमाह--लस्समपराप्ठौ वरिरम्बावहम् इति। त्वत्समप्राहतौ भगवरैकय 

प्रा्तौ। विरम्बावहं विरम्बमावहति सम्पादयतीति तथोक्तम्। पुन क्रिमा 

्रियत॒इतयत्राह--अहम् जनन्दपूण खामेव काम्ये इति] अनन्दपूी 

पूर्णानन्दस्वूपम्] स्वां श्रीृप्णम्] एवकारोऽन्यस्य व्यवच्छेद । 

कामये पाप्तुमिच्ामि । अथ प्रार्थयते हे पवनपुरपते लं मां सर्वतापात् 
पाटि इति। पवनपुरपते श्रीगुरवायुपुरनाथ । वत्वं श्रीरष्ण | भामनन्य 

रणम्! स्वतापात् सर्वस्मात् बायादाभ्यन्तराच सकलात् ताप,त् सन्तात् । 
पदि रक्ष॥ 

इति भर्या विशदधवचि्रयैव भगवरस्वरूपप्यानयोग्यतावणनः 

पञ्चनवतित्तमद्दाकाम् ॥ 

पएष्णपतितमद्राकम् । 

अोक्तध्यानयोग्यनासिद्धनै भगवो विधमूतस्पासनासीकर्याय हर्या 
मगवद्धिमूतीर्मिच्पयति -- 

सं हि रय साक्षान् परयुरुमदिमनकषराणामकार- 
स्वार मन्देषु स्ता मजुरमि इनिषु खं भृगुनारोषि। 



दृशकम्-२६] भगवद्धिभूतिवणनम् । छद् 

श्रहादौ दानवानां प्य च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो 
, नागानामस्यनन्तः सुरसरिदिपि च सोतसां विमूर्ते ॥ १॥ 

स्वमिति।। - दे विश्वमूर्ते उर्मिन् स्वं साक्षात् परं कहा एव 
हि}! विश्मू्ं विश्वष्वरूप) उसर्महिमन् उरु. महान् महिमा महास 

यस्य तथाविध। सवं श्रीकृष्ण.। साक्षात् अक्ृतरिमम्। प्रं प्रधानम्। 

मे] प्वकारोऽन्यस्य व्यवच्छेद} अशीसयुपरि वाक्यादङ्ृप्याल योजनीयम् ] 

हीति प्रसिद्धौ] अतः प्रभृति भगवद्विभृतिविवरणवाकयेप्वश्रयमाणकर्वकरिये 

प्वपरि कर्करिये लमसीेवेति वेदितव्यम् । अक्षराणाम् अकारः; अक्षराणां 

वर्णानां मभ्ये। अकारः जादिभवर्णः। भन्तेषु तार.। तारः प्रणवः। 

रज्ञां मनुः असि। राजां राजर्षीणां मध्ये। मनुः स्वायम्भुवारय. | 

स्वं निषु भृगु" नारदः अपि। सुनिपु ब्रहपिषु देवर्िपु च ¡ भरिस्ससुचचये । 

मरहविषु मूमु्दवपिषु नारदथेलर्.। दानवानां हृद । दानवानां दैत्यानां 
मध्ये। पषयुपु च सुरमि। पशुपु गोपु। चकारस्छथै। सुरमि. काम 

धेनुः। पक्षिणां वैनतेयः! पर्षिणां मध्ये। वैनतेयः , गरुडः। चत्व 
नागानाम् अनन्तः असति) नागानां सर्पणं मध्ये। अपि च सोतसा 

छुरसरित्। अपरि च किश्च | _ सोतसां नदीनां मध्ये] सुरसरित् जाकादा 

शङ्खा ॥ 

ब्रह्मण्यानां विस्वं तुपु च॑ जपयज्ञोऽसि बीरेषु पार्थो 
भक्तानाप्ुद्धवस्त्यं चरुमसि बकिनां धाम तेजस्विनां चम् । 

नास्त्यन्तस्तद्धिभूतेविंकसदतिशये वस्तु स स्वमेव 
~ स्वे जीवस्त्े प्रधानं यदिह मवहते ठ्न किञ्चित् प्रपश्चे ॥ २॥ 

बह्मण्यानामिति ॥ अवापि पूर्ववत् कर्वक्रिये योजनीये । वं त्म 
ण्यानां बि. । ब्रह्मण्यानां त्राह्मणभक्तनां मध्ये। चिः मदावरिः। 

भरतुपु च जपयक्ञ॒ अपि! क्तुपु यज्ञेषु! चकारस्वथ | जपयन्ः नाम 
सङकीरेनरूपो यज्ञः! वीरेषु पाथः। पाथ. अजनः ।  त्वं॑मक्तानाम् 

ट 92 



७३० नारायणीयम् स्कन्धः ११ 

उद्धवः। वं श्रीकृष्णः । मक्तानां मध्ये ! वर्ना वरम् मसि । बलिनां बख्वताम् । 

वं शक्ति.] त्वं तेजस्विनां घाम तेजछ्िनां तेजोवताम् । धाम तेजः। 

एवं व्य्टया कतिविद्विभूतीर्निरूप्य समष्टया प्राद-- तवदविमतेः ` अन्तः नास्ति 

इति। लद्विमूतिः तव शरक्प्णस्य विमूतेः महिन्नः 1 भन्तः अवसानम् । नास्ति 

न मवति। विकसदतिदायं सर्व वस्तु त्वम् एव । विकसदतिरयं विकसद् 
सुटतया थतीयमानीऽतिदायो यस्य तत्। सर्म सकरम्। वस्तु पदाथैः । 
त्वं श्रीकृष्णः । एवकारोऽन्यस्य व्यवच्छेदे। किश्च, त्वं जीवः लवं प्रधा 

मम्! प्रृतिपुरषावप्रि त्वमेवेध्यर्थः } इह प्रप यत् भवद्ते तद् किचित् न। 

इह अक्िन् प्रृतिषुरपासके प्रप्चे जगति। यत् याट बस्तु । भवते भवत्ता 

विना} प्रतीयत इति देषः! तत् तादशं वस्तु । किष्चित् किमपि । नात्ति । 

स्मेवेदं सर्वमिव्य्ैः॥ ` + 

उक्तोपासनादावनधिकारिणामीशवरापेणेन स्वधममानुष्ठाना्रैराग्दरारा सक्ति; 
स्यादि्याद-- 

ध्म वर्णाश्रमाणां भुततिपथविहितं खत्यरत्वेन भक्त्या 
सरवन्तोऽन्तविरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते । 

सत्ताप्फूतिगप्रियलारमफमखिरपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं 
निर्ूरं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्वषोधं धिश्द्धम् ॥ २ 

धर्मभिति। वर्णाश्रमाणां भुतिप्यविटितं ध्म भवत्या स्वलरसेन 
कुर्वन्तः शनकै, अन्तः विरागे विकसति सन्पयजन्त. वियुद्धम् इति सद्भि 
योधं रमन्ते । वर्णाश्रमाणां वर्णानां ब्राह्णादीनामाश्रमाणां जह्नचर्यदीनां 

च] शुतिपथविहितं श्रुतिषु वेदेषु तत्पचेषु स्मृत्यादिषु च विहितं प्रथक् प्रथ् 

परहिपादिसे निपनैमिसिकाविरूखष्) धद धमीलकमवद्यकर्व्यं कर्मजातम्] 
मवत्या भगवरसंबन्धिन्या! उपलक्षिता इति शेषः] चस्परद्वेन भगवद् 
पिततय।] वदुरवन्त. अनुनिन्तः। शनकैः मन्दं मन्दम् न तक्ष 
एवेत्य. जन्त. जम्तरङगे} विमि विरतौ । विकसति प्रहुभूय भका 



दशकम् -९द्] भगवद्विभूतिवभनम् ~ ७२१ 

श्माने सति! विहितानि कर्मजातानि सम्यबिषिना स्यजन्तः। परमहं 

सलं प्रापयेवय्थैः। विद्ुद्धं विषेण शुद्धं विषयाकारशूल्यम्। इति 

अनेन प्रकरिण । वद्विगोधं लवरस्वरूपसम्बन्धिनं विबोधं विज्ञानम्] कभन्ते 

प्राप्नुवन्ति। इतिशब्दार्थ॒ज्ञानस्वरूपमाह--परमम् अहम् इति। पर 
रवाह मित्य. 1 ब्रहमणम्तरस्थरक्षणमाद -- विशवमूरम् इति! विधस्य जगतः 
मूं जन्मादिकारणम्। तदेवोपपादयत्ति--मिननेषु अखिलपदायपु अभिन्नम् 

इति। भिन्नेषु स्वभावतः प्रथमेषु { असिलपदारथैषु अचखिलेषु सकलेषु 

पदा्थषु षष कर्विु। अमितं कटकङुण्डलादौ सुवर्णवत् कारणसूपे 

णैकसवेन स्थितम् । ननु तद्वत् सचिदानन्दग्रहम स्वेषु कर्येषु न दश्यत इति । 

चेत् , द्यत एवेत्याह--सता्छतिप्रियलवास्मकिति । भिन्नेषु घटपटादिषु घटः 

सम् पटस्सन्नितयेकरूपा सत्ता, भिननेप्वमिन्ना पटोऽयं॒॑पटोऽयमि्येकरूपा 
स्तिः ज्ञानम्, भिन्नेषु सक्चन्दनादिप्वभिन्नं प्रियम् आनुदरल्यं चेति 
सततास्ूर्तिपरियत्वानि तान्यासमा स्वरूपं यस्य तं सततार्तिपरियत्वासकम् । -तदेव 

्रस्ेसयथः । अल भिनेप्वमिन्नमितयनेन कार्यकारणान्यल्ोक्तेरदितीयत्वम्युक्तम् । 
अतः सततास्फूर्तिप्रियलवासकमित्यनेन सचिदानन्दं ब्रहेति स्वरूपरक्षणमपिं 

दर्दितम्। कुत एवंविधस्य ब्रह्मण उ्पप्िरिति चेतत्राद-- निर्मूलमिति । 

निर्गतं मूं कारणं यस्मात्तम् । नि्यमिव्य्थैः। अतस्तत्माप्ानां नं पुन 

आदृ्तिरिर्यपि सूचितम् ॥ 

ननु भक्त्यैव कृतार्था इति प्रागुक्तम् , किमिदानीं, "सन्ति प्रेयांसि 
इत्यादिना कर्मज्ञानयोगोपदानमिवयाङ्गच अधिकारिभेदादेव तदुपादान 

मिव्याह-- 

ज्ञानं कर्मापि भक्तिखितयमिह भवतपरापक तवर ता 
जनिर्विण्णानामरेषे व्रिपय इह भवेज्जञानयोगेऽधिकारः। 

सक्तानां कर्मेयोगस्त्रयि हि विनिहित ये त॒ नात्यन्तसक्ता 
नाप्यस्यन्तं बिरक्तास्स्वयि च ध्रतरसा भक्तियोगो ्मीपाम् ॥ ४ ॥ 
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ज्ञानकरिति)] इ रानि कर्म भक्तिः अपरि इति त्रितय भवला 

फकम्] इह परपचे। जानं जानयोगः) कर्म कर्मयोगः। भक्तिमक्ति 

योगः) अवित्ससुचये) इतीव योनितम्। इति एवम्] चितं 

त्युः" मवस्ापकम् मेक्षसावनम्। जानयोगेऽधिकारिण आद--तत् 

तावत् इह अदोष विपये निर्जनं छानयोभे अधिकारः भवेत् इति । 
तत्र तेषु ज्ञानकभैभक्तियोधेषु मध्ये! तावत् क्रमेण । विपयानस्पाल्पद 

यला जन्ते इत्यमेः। इह अस्मिन् दारीरसम्बन्धिनि। _ मये पिप्ये 

सवप्वपि विपयेषिव्य्भः) निर्विण्णानां विरक्तानाम्। ज्ञानयोगे भगवा 

प्टुपायमूते ज्ञने। भवेत् स्यात्) अथ कमधोगाधिकारिण जह-- 

सक्तानां हि त्यि विनिदितः कर्ियोगः इति) सक्तानां विपयास्त्तानाम्। 

द्वध) यि श्रीृप्णे। विनिहितः विरेषेण समर्पितः। कर्मयोगः 

भगवल्माप्युपायमूतकर्मानष्ठानम् ! भवेदिर्यताप्यन्वेति, उतरत्र च । सक्ता 

एव कमयोगेऽधिकारिणः स्युरिलर्षः। अथ भक्तियोगाधिकारिण अआह-- 

ये लु अयन्तसक्ताः न॒ असन्तं॑विरक्ताः जपि न खयि पृतरसाः च, 

अमीषां भक्तियोगः हि इति! ये सुमुक्षवः। तुरविरेपे। अंखन्तसक्ताः 

सत्यन्तम् अतिमात्रं सक्ताः विपयासक्ताः। न भवन्ति श्पद्विपयसक्ता 

भवन्तीरर्थः। ये मुमुकषवः। असन्तम् अतिमात्र॑विरक्ताः विषयविरक्ता 

न भवन्ति। देषरैरागयुक्ता मवन्तीय्थः ये मुमुक्षवः! लयि श्रहृप्णे। 
धृतरसाः मच्च्ठ्या मगवक्कथादिषु जातश्रद्धाः। अपिव्दश्चकारश्य समुचये । ̀ 

समीपम् एवम्मूतानाम्] भक्तियोगः भगव्यनपायिन्या मव्त्या योगः) 
भवतीति देषः} दीति प्रिद्धी॥ 

एतलितयरय मनुष्यशचरीरसाध्यत्वारत् प्रा न कालरषः 
। क्तस्य 

इत्यमिप्रयिणाद्--- 

जान त्वद्व वा खदु सुकरनवशान्मत्यरोके उमन्त 
तस्मादव्रव जन्मे स्एदयति भगवन् नामो नारको बा 1 
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आविष्ट मां तु दबाद्भयजरनिधिपोतायिते म्यदेहे 
त्वं कृता कर्णधारं गुरुमहुगुणवातायितस्तासयेथाः ॥ ५ ॥ 

ज्ञानमिति ॥ मर्स्यटोके युरृतव्चात् जानं खद्धक्ततां चा खु 

रभन्ते। मर््यरोके मनुप्यसमुदाये ¦! युकृतवकात् पूर्ैननभकृतपुण्यसश्चय 

वशत् । शानं त्वज्ञानम्। खद्धक्ततां भगवद्धक्ततवम् । वकारः विकल्पे ! 
खु अनायासेन । रमन्ते प्राप्नुवन्ति। मर्त्या इति देषः। मनुप्य 

जन्मनः स्पृदणीयतामाद- है भगवन् तस्मात् नाकगः नारकः वौ अत्र एव 

जन्म स्पृहयति इति। भगवन् देधर्यादिसम्पन्न | तस्मात् मनुप्येष्वनाया 

सेन ज्ञानादिलाभहेतोः |. नाकः स्वर्भयुखानुमोगी । नारकः नरकयातनां 

मनुमवन् | वाकारः समुचये । अत्र म्यैटोके। पएवे्यन्यरोकन्यवच्छेदे । 

जन्म॒ जननम् । स्पहयति जाकाड्क्षति । तादशमर्व्वरोकोखन्नं मां ससा 
राठारमेति प्राथयते-- लं भवजटनिपिपोताणिते मर्वदेदे दैवात् मािषठं 
मां तु गुरं कणेध।रं छता अनुगुणवातायितः तास्येधाः इति। वलं श्रीकृष्णः । 

मवजलनिपिपोतापिते भवः संसार एव जटनिधिः समुद्रस्तत्र पोतवदाचरति । 

जरुवितानपरतीरप्राप्टुपायभूतो जलोपरि छवमानो वृहरकाष्ठविनेपः पोत इनि 

` वेदितव्यम् । मर्खदेहे मनुप्यशरीरे । दैवात् पूर्वनन्मक्ृतपुण्यपरिपाकतः। 

आविष्टं प्रविष्टम्| माम् अनन्यशरणम्। गुरुम् उपदेष्टारम्। कर्णधारं 

नाविकं सन्तम्] कृत्वा विधाय ! तेनेवयर्थाद्रम्यते। अनुगुणवातापितः 

अनुगुणः यां दिद पोतः प्रापणीयप्तां दिर प्रति गच्छन्निदर्थः | स चासौ 
वातशचैस्यनुगुणवात., तद्वदाचरदीव्यनुगुणवातायितः सन् । तारयेथाः पारं 
नयेथाः । यथ। वायुरनुगुणो भूवा समुद्रनलोपरि पौतस्थं कर्णधरिणापरतीरं नयति 

तथा सं संस(रसङ्कटसमुत्तरणोपायमूतमर्खदेदस्यं मां गुर्पदेरमार्गेणानुषमे 
मूल्या समुद्य मोक्षं परथच्छेदयरथः ॥ 

मेक्ष्ाथनेषु कानादिषु भक्तिरेव सुगमो मामं इत्याद -- 

अव्यक्तं मारयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवरन्न(नटुन्धाः 
द्िर्यन्तेऽ्तीव सिद्धि बहुतरलनुपामन्त एवाप्ुयन्ति । 
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दूरस्य; कर्योभोपि च परमफले नन्वयं मक्तियोग- 
स्वामूलादेव हृ्स्वस्तिमियि भवत््ापको वर्धतां मे ॥ ६॥ 

अव्यक्तमिति ॥ केवरसञानठव्धाः शतिभ" मयैः अपरि जव्यक्तं 
मार्मयन्तः अतीव डविश्यन्ते । केवलजञानडन्धाः केवरशषाने ज्ञानमाते छ््था 
खेदपाः। भुतिभि. उपनिपद्वि । नयैः मीमांसोक्तधुक्तिमि,। अपिः सतुश्चये । 
अव्यक्तम् अभरयक्षं जहय। मर्मियन्तः विचारयन्तः। अतीव नितराम्। 

शिदयन्ते छेशभनुभवन्ति। तथाविष्डेधानुभपू् ज्ञाने सम्पादिते कि न॒ कलं 
छभ्यत इति वेतवाट- ब्टतरजनुपाम् जन्ते एव सिद्धिम् आप्नुवन्ति इति। 

ते इत्यत्र योग्यम्) ते जानमातेण ब्रहममाभेणपराः+ पटतरजनुषां बटुरा 

णाम् अनिवदहूनां जनुषा जन्मनाम्। अन्ते अवसरामै ! जनेकजन्मसु हे 

ननुमूयानन्तसमवेत्य्यं । सिद्धि एटं मोक्षाल्यम्। आप्नुवन्ति रमन्ते। 
फमधोगोऽप्येताशप्ल प्वेव्याट--फमयोग. अपि च परमपले दूरस्थ. इति। 
अपरि चेति स्चये। परमफले परमपुर्पा्थे । भरमफले इति पठे 
पुरपूरथिप्वन्तिमफले इत्य.) मोक्षे इति यायत्] दूरस्य. फाटान्तरफर 

भरद छे श्पश्च। भद्षियोगम्तु न तये्याह--अयि भा मूराद् एव 

हय अयं भक्तियोग रवरित भव्ाएक ननु हति। अयीति सम्बोधने। 
भेगवतिनि पोप । आ मूरात् मूलात् प्रभृति। पएषकारोऽन्तराऽन्तरा 
सदयम्यन्यवच्छेदे। यवगकफीर्नादित्रमेणारम्मात् भमृति मो्पर्वन्तमिष्व्े । 
द्य सुगपद्। अयं भया प्रार्थयमान | तुर्दिरेर। कफर्माएमी पान 

फमयोगव्यतिरित्स्वं पितोप । सितं क्षीपरम्। भव्माप्क मेक्षपदः। 

नन्वियपधास्ते । अधाखना प्राप्यमानस्य भक्तियोग्य रद्ध परार्थयते 
मे य्तातिति। स हव्यद्रौ याञ्यम्। क्ष. मक्तियोगः। मे मग 
द्र्तम्य मम] पर्पेता गृद्ध परमेतुा 

उसमर्पं सदचिरपरमयेनाद-- 

पानावदानिषवं एनिरपवदुते बेद्रनच्यं तु नृष्यन् 
गाद स्वदपादमक्ति श्रग्णमयत्ि यस्तस्य एकिः फर । 
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तद्धयानेऽपीद तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाश्वल्यरेठो- 

रभ्यामादाश्च शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुताम्याम् ॥ ७॥ 

जानायेति | स॒निः ज्ञानाय एव अतियततम् अपवेदते। मुनिः 
शरीविदव्यासः। ज्ञानाय ज्ञानसम्पादनाय। नान्या्थमित्येवकारार्थः। भति 

यतं बहुन्था्यासरूपमतिप्रयलम्। अपवदते पुराणेषु तत्न तत्र ॒निपिषति। 

पुनः कि कर्तव्यमित्यत आह-- तु यः व्रघतत्वं गाढं श्रुण्वन् सवस्पाद्भक्ति 
दारणम् अयति, तम्य युक्तिः कराग्रे इति। ब॒ क्िन्तुि। य पुमान् 

ब्रहमतत्व॑ब्रह्णस्तत्वम् सिद्धान्तसारम्। श्ण्वन् युक्त्या अनुसन्दधानः 

सन्। गादं ध्यानादिना सुदं यथा भवति तथा। त्वसराद्भक्ति तव 
श्रषप्णस्य पादयोश्चरणकमय्योर्भक्तिम्। शरणं पालयित्रीं सतीम् | अयति 

प्रप्रोति। तस्य तादृशस्य मक्तस्य। सक्तिः मोक्ष. । करामरे करस्थफरा 

दिवत् स्वाधीना भवनीव्यर्भः। एवं सक्तस्य प्रथमकर्तव्ये ध्यनिऽप्यतिपयत 
साध्यं भवतीयाह-- दृह खद्धथाने अपि चित्तचाश्चस्यहेतोः असु 
फरता तुल्या इति। इट भक्तियोगे यमनियमादिसदिते। लद्धयाने तव 
श्रृप्णस्य ध्याने। अपिर्जानम्य समुच्चये । चित्तचाश्चस्यहेतोः चितस्य 

चाश्चस्यद्धेतोः। अघुकरता दुरनषठेयता। व॒स्या समा। जानघ्यानयोः 

सौवेप्य्ः। एवं समानप्रयतयोरनये्धयानर्यैव सकरतवमित्यट-- ठ् 
अपि अभ्यासात् आश्रु वशयितुं व्वद्कृपाचास्ताम्या दाबयमिति। तत् 

दुष्फरमपि ध्यानम्। जश्च द्रम् वशयितुं स्वाधीनं कर्तुम्। फरो 

न्युखं कर्वुमिवयपर.। सक्छृपाचास्ताम्यां तव श्रीडप्णस्य छपा नैसगिकी या 
करणा चाटना जकर्षकसीन्द्सन्दोदः ताम्याम्। दाक्यं न प्रयात इत्यर्थः ॥ 

जथ स्वावस्यामनुसन्दधानः मक्तिदृद्धि पार्थयते-- 

निर्विप्णः कर्ममार्मे खदु यिषमतमे त्वत्कथादा च गा 
जातभ्रदधोपि दामानपि शुवनपते नँय शमि दातुम् | 

तद्भूयो निवयेन स्ययि निहितमना दोषबुद्धया मर्जम्तान् 
पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मदनु नदत्यन्ति मद्बाः॥ ८ ॥ 
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निश्चिष्ण इत्ति] अगि युवनपते जं विपमतमे ल कर्ममरगि 

निर्विण्णः लत्कथादौ च गाढं जातश्रद्धः अपि कामान् हतुं न शक्रोमि 

एव | अयीति सन्वोषने । युवनपते लोकनाथ 1 विपमतमे दु.खमूषिषट! 
खल्वियेवकारार्थः। करममागं कर्मणः कमयोगस्य मरमं मर्गिण पराप्य 

स्वगा ! निर्विण्णः विरक्तः। लत्कथादौ तव थीरुष्ण्य कथादौ कथा 

श्रवणन्ामसद्धीरतनादौ । आतश्रद्ध. जाता शद्धा यस्य तथाविधश्च सन् । अगि 

विरोधे निर्विण्णस्य फामत्यगिऽदात्तता विरोध, { कामान् पूर्वकर्म 
फ़लमूतान् काम्यमानान् पुत्रमित्रवित्तकरत्रादीन् । दतुं स्यक्तुम् । न शक्रोमि 

अशक्तो भवामि। एवकारोऽवधारणे। तर्हिं कि करोपीति चेततव्राद-- 
तत् अहं सूयः निश्चयेन लयि निहितमना. दोषबुद्धया तान् भजन् भक्ति 

मेव पूष्णीयामिति । तत् तस्मात् कारणात्} भूयः पुनरपि} निश्चयेन 
निर्णयेन । खयि श्ीृण्णे ! निहितं समर्पितं मनो येन तथाविधः सन्। 

दोषबुद्धया इमे दोपा इति बुद्धया । तान् कामान् 1 भजन् सेवमानः । 
म्ति भगवद्विषयाम्। एवकारोऽवधारणे। पुष्णीयां पृष्टं कुर्याम् । भक्ति 

पोपणेन किमिव्यत्ाद--त्वपि ल्द्यगते सङ्गाः मद्ष्च नदृध्यन्ति इति। 
स्वपि शी्टष्णे । ददयगते भूया भजनेन द्यं गते प्रि सति । सदाः 
पुतादिविपयमङ्गाः। मदु तसितिम्] नङ्क्ष्यन्ति नाशं गमिप्यन्ति॥ 

मगवद्रजने मनोनिम्रदम्यावेरयमावदयकववादथ द्वाभ्यां मिषयुपुरूरयसोर्नि 

दर्शनेन चिवशान्ति पराथयम्तत्र प्रथमं भिक्षारमिदर्शनमाद्-- 

कथित् दछेशा्जिवारथक्षयपिमलमतिर्बुयमानो अनीयः 
प्रामेवं प्राह गिप्रो न यह मम जनः कालकरमेग्ररा वा। 

चेनो मे दुः्बहैतुस्तरिद गुणगणं माययव् सर्वकारी- 
तयक्त्वा छान्तो गतस्त्वां मम् च करर व्रिभो तादश चि्तगान्तिम् ॥ 

कश्चिदिति।। परा फंथित् विप्रः छेशाितार्भश्चयविमस्मनिः 
जनी गुमान. पुवं माद । प्र् पुरा कथि यन्तिराग्ये अश्चत 
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कुख्नामादिः! विप्रः ब्राह्णः। छेशाजितारथक्षयविमलमतिः छेरोन छृषि 

चाणिज्यादिवर्तिमाश्चिस्य महता दुःखेनाजित्तप्य सम्पादितस्य अर्थस्य धन्य 

्षयेन चोरदैवकाख्वन्धुराजायपहरणजनितेन नोन, चौरादिमिर्मम वित्त 

मखिलमपहृतम् , जहो न सद्यत्रे किञ्चिद् , न च मयाऽल्पमप्युमूतम् , 

तरमेवाघुनाऽऽपतितमितति सञ्जातपश्ात्तापेन विमख्मति; विगतो वियुक्ता मरा 

रागादयो यस्याः तादृशी मतिर्बुदधरमस्य तथाविधः सन्। निर्वेदात् प्रव 

नियः] पुनरपि जनैः अनस्चयैः। नुयमानः अये कपटयोगी तस्कर 
वर इत्यादिनिरमत्नेन दर्कराटो्ादिपरकषेपणेन मटमू्रादिवितर्जनादिना च 
पुनः पुनस्तुयमानश्य सन्। एवं वक््यमाणप्रकारेण। प्राह उक्तवान् | 
जनसामीप्ये सति पुनः पुनः कथयामसिवयर्थः। कथनप्रकारमाह--जनः 

कारकर्मग्रहाः वा मे दुःसहेतवः न खु इति। जनः मलीडाकरो 

रोकः। कारकर्मग्रहाः कार्य कर्मं च प्रहाश्च। वेति जनादिचतु्णी 

विकस्पे। दुःखहेतवः इद्युपरिष्ठादाङृप्य वचनविपरिणामेनात्र योजितम् 
दुःखदेतवः सङ्गरदेवमूताः। न खल नेव । भवन्तीति दोपः} अयमर्थः-- 
जह तावच्नैः पीढ्यमान इव प्रतीयते, वस्तुतो न मे पीडा भवति। 
य््ति पीडा, तर्द स्वदशनै; स्वजिहदंशनजनितपीडाथां कं प्रति कुप्येयम् | 

अतो जनो न मे दुःखटेुः। तथा कारस्येशवरासकल्वान्ममासनशचेश्वरां 

दात्वादमनेः स्वत उप्णपीडा हिमस्य स्वतः शीतपीडा च यथा न जायते, 

तथा स्वांशस्य स्वतः पीडायोगामावाच्च कारो न मे दुःखदेतुः। एवमेत 

नस्य देद्य चिस्वरूपस्यातमनश्च कर्मेयोमाभावात् क्म च नमे दुःख 

देुः। जन्मरपरात् पष्टष्टमायनिषटमवयैहैददस्यैव पीडा नासनः। अतो 
हाश्च न मे दुःखहे्तव इति। पुनः कि दुःखहेतुरिव्यव्राहद- चेतः मे 

दु.खहेतुः इति। चेतः आसमलेनामिमन्यमानं चितम्। मे मम। दुःख 

हतुः सङ्कटकारणम्। चेतसो दुःखहेतुत्वं वि्रणोति- तत् इद गुणगणं 

भाचयत् सर्वकारि इति। तत् चेतः। क्रभोक्त्रादिरूपेण स्थितमिव्यर्भः। 
इृह॒स्वासन्येव। गुणगणं वैपयिकगुणपश्चयम्) भावयत् आरोपयत् | 

६ 93 
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सर्वकार सथ सकं दुरनर्गादिशरीरं मेोम्यमोगस्थानादि फरोतीति तथा 

विधं सत्। भवतीति दोषः। एवंविधस्य मिकषोरनन्तरावस्यामाह-- दृति 

उक्ला दान्तः स्वं गतः इति। स इत्यत्र योजनीयम्] सः सर्वसद्र 

परित्यागी भिः 1 इति उक्तमकारिण । उक्ला निगद्य । शान्तः शन्तचित्तः। 

लां श्र्ण्। गतः प्राठः! युक्तो बमूवेवय्थैः। जघ प्ार्थयते-- 

हे विमो मम च त्यी चिव्यान्ति करु इति। विमो प्रमो मम 

दमिच्छोः। चकारः समुचये) ताद्य तया भिश्प्रा्या सददीम्। ̀  

चिदशास्ति चित्य श्रान्त शमम्। ङु बिधेहि। तिं मि्ुबनयुक्तो 

भवेयमिति भावः॥ , 

अथ पुरूरवसो निदर्खनमाद-- 

रेः प्रागुवशषीं परत्यतिग्िवशमनाः सेवमानधिरं तां 
माद निर्भय भूयो युरतिखुखमिदं श्दरमेवेति गायन् । 

लद्धक्ति प्राप्य पूणस्मुखतरमचरपद्वदुद्धूतस्न † 
भक्तोत्तसं क्रिया मां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धि रोगान् ॥ १०॥ 

णे शति ॥ पाद् पढ. उवी प्रति अतिविव्मनाः मूयः तां 

चिरं सेवमानः गादं निविय दं युवनिसुखं शुद्धम् एव इति गायन् 

तद्धि प्राप्य पूर्णः सुखतरम् अचरत् प्राक् पुरा] इया अपत्यं पुमान् 

रेः बुधुतः पुरूरवाः। उवी भति उर्वश्यां सुरखुन्दरीमपिङ्कव्य । 

स्वासक्तां स्वयमागतां बिरं सम्भुज्य समयमद्गन स्वं परियञ्य गताणुव्ची 
प्रतीति मावः। अतिविवश्मनाः अव्यन्तं विवदम् आकुरं मनो यम्य सः) 

तदधीनमनाः दर्थः} मूयः पुनः । तां ष्वर्लोकष्थाम् ¦ यकैः भ्राप्य चिरं 

चिरकारं सेवमान. तत्सम्भोगसुखमनुमूयमानः | गादम् अतिक्षयेन ॥ 

निय निर्िदं प्राप्य} इदं जनैरमुमूयमानम्। युवतिघसं॑सीडुखम् 1 
द्रं निस्सारम्। पवेत्यवपारणे 1 इति अनेन प्रकरेण ¡ गायन् पुनः 

पुन ॒वद्न्। लद्धक्ति त्यि श्रीङृष्णे भक्तिम्। प्राप्य रच्ध्वा। पूर्णः 
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निरेवचिष्टज्ातव्यकर्तव्यमोग्यादिश्च सन्] सुखतरं नितरां घुसं यथा भवति 

तथा अचरत् निस्सङ्गः सन् सर्वव सश्चचार। अथ प्रार्थयते-- दे पवन 

पुरपते लं मां तद्वत् उद्धूतसङ्खं मक्तोत्तसं क्रियाः हन्त मे रोगान् इन्धि 

इति। पवनपुरपते श्रीगुर्वायुपुरनाथ । स्वं श्रीकृष्णः । माम् जनन्यदरणम्। 

तद्वत् पुरूए्वसमिव । उदषूतपङ्गं उदुषूताः उत्तारिताः सङ्गाः विषयबन्धा 

येन तम् । भक्तोत्तंसं भगवद्धक्तो्मं च सन्तम्। क्रियाः विपदि] किश्च। 

हन्तेति सेदे। रोगवाधनुसन्धानात् खेदः। मे मम। रोगान् बाया 
नाम्यन्तरांश्वामयान्। रन्धि निवारय ॥ 

हति भगवद्विभूतिवणंनं कमेहानमक्तिमागां धिकारिवर्णने 

चिज्तोपरमप्राधेनावणनं च 

चण्णवतितमदश्षफम् ॥ 

„ सप्ननवतितमददफम् । 

अथ गुणक्तयद्रिजयेन दनद्रोपरमाय तेगुण्यविमागमाट-- 

तैगुण्याद्धिनरूपं भवति दि भुवने दीनमध्योत्तमे यत् 
ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चादारभेदाः। 

स्वरयेव्रस्निपेवःदि, दु यदिह पुनस्तव ससु सरद 
परहुर्मुण्यनिष्टे तदसुमजनतो मरदस्षु सिद्धो भवेयम् ॥ १॥ 

्गुण्यादिति ॥ वने वैगुण्यात् मित्तरूयं॑यत् जनान तत् हीन 

मध्योच्म भवति दहि) सवने प्रप) तैगुण्यात् तयाणां गुणानां मन्व 
रेजप्तमसां समाहाररैगुण्यम् , त्मादेतोः ¡ युबनघ्य गुणत्रयमयत्याद्रिति 

भायः। भित्तरूपं भिनानि व्ययप्वानि स्पाणि यस्य तत्}! जने 
विन्नानम् | दीनमधमे च मध्यं मध्यमश्चोचमघेति हीनमध्योघमम् | दीति 



७४० नासययणीयम् 1 [स्फन्धः-११ 

प्रसिद्धौ सत्र स्रजम्तमसां कमानुतरिणोततममध्यमाधममिनि वक्तव्ये 

हीनमध्योतममिलयुवरया कमवरिवक्षा नाम्तीति वेदितव्यम् । अत्रायं विवेकः-- 

साचिकमुतमं सर्वमूतेप्वासमन पएकलक्नानम् । रासं म यमं पृरथक्लजानम् › 

तामसमधमं याराद्विवत् ज्ञानमिति । नैतदेवेव्याह--्द्धा च कर्ता वस्तनि; 

जपि चुं कर्म आहारमेदाः च इति} वक्येऽरादौ मिननष्पा इति, 
अन्ते हीनमध्यो्तमा मवन्ति हीति च लिद्भवचनविपरिणामेन योज्यम् ¡ आहार् 

मेदा बहुविधाहारवम्तूनि । चकारावदिश्च समुचये 1 अत्र चायं विवेकः-- 

श्रद्धा खाध्यासिकधर्मायर्मविपयतया विविधा, कर्तापि वैराग्यरागजानभेदेन 

विविधः, चनम्रामच्तसदनमेदेन वसतिरपि निविषा, युखमप्यासोस्थविषयोख 

निद्रामोदाुप्थमेदेन विविधम्, कर्म च निप्कामसतकामनिपिद्धभेदेन त्रिविधम् , 

आहारवप्तूत्यपि युद्धानीटिद्रवपर्ठान्यद्युचीनि चेति तिविधानीति | पएवं विगुणा 

स्मकमपि जानादिकं निर्ुणं मवतीव्याद-- हृद पुनः चवेत्रवन्नपेवादि तु यत् 
तसरं सर्य नैर्गुण्यनिष्ठं तु प्राहु, इति। इट जानादिषु । पुन्ये । वदेव 
लन्निषेवादि तव श्रङरप्णम्य कषत्रं ॒श्रीगुस्वायुपुरादि खन्निपेवा भगव 

स्सेवा चादौ य्यतत्। दुरिरेषे। चलत्परं भगवत्परम्, न फन 
प्रं चेत् भवति तर्दि। तत् सद कतानाद्रिकम्¡ ` नैर्ुण्यनिष्ठं स्वादि 
गुणददितपरन्रघनिष्ठं सत्। तुरवधारणे  प्राहर्बद्म्ति । मुनय इति दोप । 

अं तदनुभज॒नतः मदूष्च सिद्ध सवेयम् । तदनुमजनत. तस्य नेर्ुण्य 

निष्ठस्य भगवर्षेवदेरनुभजनत' निरन्रभजनेन । तृतोया त्ति मद्भ्च 
श्चि! सिद्ध युक्तः] मवेये इयाम् ॥ क 

जथ द्वभ्यां श्रीहृप्ण॒ललदोपासनम् › इत्यादिना ्रमपुतं भागवत 

धर्ममुपसंहरति-- 

सथ्येब न्यस्तचित्तः सुखमयि परिचरन् सर्पवेशास्त्वदश्च 
खद्धक्तः सेव्यमानानपि चर्तिचरानाश्रयन् पुण्यदे यान् । 

द्स्या पिपर सृमाप्स्तिपि च सममतिरुच्यमानायमान- 

सपया्यादिदोपः सततससिलभूतेषु संपूजये स्वाम् ॥ २ ॥ 



दशकम्-९७] उत्तमभक्तिध्ाथनावर्णनम् । ७४१ 

त्वयीति | अथि अदं त्वयि एव न्यस्तचितः सर्वचे्टाः द्ध 

सुखं विचरन् वद्वकतैः सेव्यमानम् चरितिचरान् सरि पुण्यदेदाग् आश्रयम् 

दस्यौ किरि यृगादिपु अपि च सममठिः सुच्यमानावमान्पर्षासूयादिढोषः 
सततम् अखिकमूतेषु लां सम्पूजये । अयीति सम्बोधने । भगवन्निति शोषः 1 

सवयि ्री्ृप्णे । एवकरोऽन्येषां व्यवच्छेदे । न्यस्तचित्तः न्यस्तं समर्पितं चितै 

मनो येन सः ] सर्वचेष्टाः सर्वा विहिता वैदिकाः, अविहिता अलौकिकाश्च 

निद्रोपशचे्ः शरीराणि कर्माणि । त्वदधर तुभ्य ीकृप्णाय } सुखमिति 
विचरणक्रियाविंरोपणम् । भगवदर्पणपूष्ैकं सथकरमानु्ठाने देशराहिव्यभदश्चन 
परमिदम् । विचरन् ऊरन् । श्रीकृप्णार्षणमस्तिति समर्षणपूैकमनुतिष्ति्यर्भः । 
लद्वकतैः त्वयि श्रीकृष्णे भक्तैः । सेव्यमानान् अघुना भजमानान् । चरित 

चरान् पूष सेवितान् । अपिशब्दः समुच्चये । अत एव पुण्यदेदान् पुण्यान् 

सुदृतकरान् देशान् प्रदेणान् । आश्रयन् मजन्। दस्यौ तस्करे। विपरि व्राह् 

णोत्तमे | मृगादिषु रग आदि्यैषां पक्षिमस्स्यादीनां तेषु । अपि चेति समुचये। 

सममतिः समा मेदयना मिद्धस्य सः । समुच्यमानावमानस्पषौसूथादि - 

दोपः, जवमानः परेभ्यो मानव्िषातः, सथा दपः, सूषा परोत्कर्पा 
सदिप्णुता च आदिरयेपां मदादीनां ते अवमानस्प्घासूयादयः त एव दोषाः दरीरा 

चमिमानजनिताः अवमानसरषासूयादिदोषाः, सुच्यमानाः अवमानसपरपासूयादि ` 
दोषा येन तथाविधश्च सन्। सतत्तम् अनवरतम् । अचिष्टमतेषु प्रपश्ान्तर्गत 

सकट्चराचरेषु। सवां श्ीक्ृप्णम्। सम्पूजये सम्यगर्चये ॥ 

क्वं समदषटयोपासनस्यादधिमाह-- 

स्यद्धायो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं चुपास्ति 
ईर्वनेकात्म्यवेचे श्चटिति धिकमति च्न्मयोऽदं चरेयम्। 

` स्वद्मैस्यास्य ताव्त् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशन 
स्तस्मात् सवत्मनेव प्रदिशि मम पिमो मक्तिमार मनोज्ञम् ॥ ३॥ 

स्वद्धाव इति॥ अलम् प्य वद्भावः विद्यं यावत् न स्फुरति 



< नासयणीयम् 1 [स्फन्धः-षद् 

तात् एवं हि उप्त वुमन देयो इटिति विकसति लन्मयः 

चरेयम् । पपु दस्युविमादिषु स्वेष्वपि 1 खद्धाव, तवान्तर्यामिपेणव्र 

स्थानम्] विरद स्पष्टं यथामव्ति तथा| यित् यवत्रस्मू।{ न 

सुरति न प्रकादते। तावत् सुटीमावपर्न्तम् | एवम् उक्तप्रकारेण । 

दीपवधारणे।! उपाम्तिम् उपासनाम्। वुरभन् कुर्वाणः चण्टालादिप्वप्य 

म्त्ीमिरूेण मवान् वर्दत इति दृण्या तेभ्यो नमस्कारादि कुर्वति 

स्यैः । एेकास्यवरोधे पेकास्यप्य एकपतवस्य वो ज्ञाने। श्वाटिति 

सच.] विकसति प्रकाशति सति! सर्वमूतेष्वेक ष््वालेनि जनिऽनुमव 

स्पे सञ्चति सतीयर्भः 1 त्वन्मय, भगवन्मयः} चरेयं प्रपञ्चे सथ्रेयम् । 

हे मगरधन् प्रषुनस्य जस्य लद्धमस्य तवत् किमपि प्रणाशः न) भगवन् 

पेशवयदिसम्पन्न। परस्त्य शरव्यस्य। एतावत्सम्पादितम्येदयर्थः] सस्य 

उक्तप्रकारस्य। वदधमप्य मागवतधमे्य] तावत् आदित सद्भ्य याव 
स्समाति। किमपि किश्चिद्पि। प्रणाद वेकल्यम्। न, भवतीति दोषः। 

है.विभो खं तस्मत् मम मनो मक्तिमा्मै सर्मासना प्रदिशा बिभो 

शक्तिसम्पत । ववं श्र्प्ण. ¡ तम्भात् अनुषानसौकर्यात्। मनोक्घं समी 
„ चनम्] भक्तिमाग भक्ते. प्रेमरक्षणाया माञ्न साभनसूपं भागवतधर्मम्। 

सररमना तदपेक्षितापिकाराङ्गादिसटितम्) प्रिद देहि) मां तत्रापि 

कारिणं विषेदीस्य्थं ॥ 

अथ भक्तियोगदा्ववायायुरारोग्यसम्पादनस्य प्रथमरकर्वव्यतामाट-- 

तशचेने भक्तियोगं द्ररयितुमपि मे साध्यमासेग्पमायु- 
ष्वा त्रापि सेव्यं तव्र चरणमहो मेपजायेव दुग्धम् । 

मारण्डेयो दि पू गणकनिगदिवदरादशान्दायुरयैः 

सेवित्वा वस्सर त्वां तव भटनिवरैदर॑वयामास मृत्युम् 11 ४ ॥ 

तभ्िति।॥ अवि तम् एनं भक्तियोगं द्रढयितुं मे आशेग्वम् जायु. 
च साध्यम्| अयीति सम्बोधने | भगवन्निति रोप. | तं पू्त्तम्। 



दशरुम्-९७] उत्तमभक्तिधा्नाचर्णनन् ७५३ 

एनम् पूवकटोकेनोपसंहतम्। द्रढयितुं किचिदारव्यं द्दीकर्तुम् । मे मम। 
आरोभ्यं वह्ाम्यन्तरसेगराहित्यम्! साध्यं सम्पादनीयम् } भवतीति दोषं.) 

तत्त सपि दिष्टया तव चरणं सेव्यम् अहो | तत्र अघुरासेग्यसम्पादने। 

जपिम्सष्चये । दिष्टया पूर्वजन्मछनयुद्तपसिपाकवशात्। अनेन यस्मिन् 

जन्मनि सुकृतठेशस्याप्यङ्ृतत्वदायुरारेग्यसम्पादने भगवत्सेमैव कर्षव्येति बोधो 

दये दतः पूजन्मञ्तयुकृतमेवेति योप्यते। तव श्रषप्णम्य | चरणं 

पादरारविन्दयुगलम्। मयेव्यत्र योज्यम्। सेव्यं सेवार्दम्। भवतीति शेषः। 

अहो इव्याशचयै। जयुरतेग्यसम्पाद्नोयायमूतस्य भगवद्भजनस्य सुकरत्वानु 
सम्धानमाशर्देतुः। तदेव सुखसाधकव्वशपमयः पिंदादयति--मेपजाय दुग्यम् 

इव इति] भेषजाय रोगय्यमनाय} दुगं क्षीरम्। यथा सन्निपात्वरादि 

निरृतये पातव्या सुलस्पादं क्षीरम्, तथतथ, । नन्वायुपः प्रारब्ध 

कर्मनियमितलवात्तदधिकस्य खभ; प्ार्थनयाऽपि कथं सम्भाव्यत इत्याश 

मार्कण्डेचतत्रदटन्तेन परिहरति -- पू गणकनिगदितद्रादशान्दायुः 

म्ण्डेयः व्स् खाम् उचैः सेवित्वा तव॒ भटनिवदै" गृतयु॑द्रावयामास 
टि हति। पू पुय] स्वायम्मुवमन्वन्तर् इत्यथ. । गणकनिगदितद्वाद् 
दयाबव्दायु गणेन जात्तककोविदेन केनचिञ्भयोतिदछ,ख्विशारदेन निभि 

तम् अवद्यं भावितयेक्तं दादशाब्दं॑दवादश्ंवत्सरमायुरजीवित्तकारो य्य 

स. मार्कण्डेयः मृकण्ड्पुत्रः। वतसरम् जयुरन्तरिनात् प्रागेकसंवत्सरम्] 

अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। लां श्री्प्णम् । उवः तीव्रेण समाधियोगेन । ~ 
सेविप्वा पूजयित्वा) तव श्रकप्मस्य भटनिव्रटैः पर्षदसमूः) सेवा 

गौरवाद् प्रसन्नेन भगवता परेपतिम्तस्मणमापतितैरविप्णुपाषद सतर्थः । भृदयुम् 
अन्तकम् द्वाददावस्मरान्ते आलानं नेतुमागतं पायदण्टधर् मद्यम्} 
द्रावयामास धावयामास॥ 

इति धीनासयसीपस्तोच्रन्फास्पार्या वाटवोचिन्थाम् 

एक्ादशस्कन्धपरिच्छिदः [1 
आदितः शछोक्सन्ा ९९८॥ 



दाद्रस्कन्धपर्च्टिदः । 

अथ पृदमि्कण्डेयष्य तपसा दिप्युमायाशिवदर्दनादिचसतिय्णन 

मिवेणापिकारिणो योगत्येण त्रस्तस्य व्रह्ममाततयाऽवस्यानं निर्पयिप्यत्ादौ 

तस्य तप्श्चयोदिकं यण्ते -- 

माकण्डियध्िरमुः स॒ खद पुनरपि खतपरः पुष्पमद्रा- 

तीरे निन्ये तपस्यनतुटसुखरतिः पट् त॒ मन्वन्तराणि 1 
देषेन्द्रः सप्तमस्तं स॒रबुवतिमल्न्मन्मये्मोहपिप्यन् 

योगोप्मष्ठप्यमाणीन ठ पुनरयकचञम निर्जयेत् फः ॥५॥ 

माकरण्डिय इति ॥| चिरायु. सः मार्कण्डेयः सलं पुनः अपि 
.जतुरसुखरतिः लत्परः पुप्पमद्रातीरे तपस्यन् तु पद् म्वन्तराणि मिन्धे। 

सः मक्तोत्तमलेन चिरायुषटेन च प्रसिद्धः । छल्िति त्वथ । पनरपि 

भगवद्रक्तोमस्वे अत एव चिरायुषं च रन्ये सवयपीयध्रः । अतुरघुल 
रतिः अतुल निस्तुले सुखे मगवद्वननसूपे रतिः श्रद्धा य्य सः] अत एव 
सलः भगवत्तेवानिरतः। पूप्पमद्रातीरे पुष्पमद्राष्याया दिमित उत्तरपार्धं 
प्रवहृन्य्या नयास्तीरे क्के । तततम्थस्य भद्रवराख्यन्यग्रोधस्याधोमागि चित्रपिय 

स्यायां विश्या सिलयामित्यथै । तप्यन् तपश्चरन् । तुरवधारणे 1 

~ मन्वन्तराणि मनूामिदानीन्तनद्विवस्वतमनोः प्रागतीतानां स्वायम्युवष्वारोचिपो 

तमतामसरैवतचाष्चुपस्यानामन्तराणि भत्येकमेकस्ततिचतुधगपरिमितकाल 

पाणि । निन्ये निनाय } एतावत्कारं तपश्चरलकतेतयथेः । मन्वन्तरे 
प्वनद्रादीनां मनोगुणन्यत्यास द्शैधितुमाघुनिकेन्ो माकण्डयमोदटने नाशकदि 
व्यद सपभः देवेन्द्र त सुरदुदतिशरन्मन्मयै, मोहयिष्यन् योगोप्मप्ठुप्यमधिः 

तु पुनः न अशकत् इति ¡ समः वैवस्वताए्यसपतममन्वन्तरमवः । देयेन 
देवानामिन्द्रः पुरन्दराख्य सं तपश्यन्ते मारण्डेयम् । सुरथुवतिमरनमन्मयै. 
सुरयुवतिभिः अप्सरोभिः मर्ता वसन्तेन मन्दमारतेन मन्मयेन कामेन च। 

{ 
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मोहपिप्यन् मोदयितुनिच्छन् योगोप्मष्टुष्यमायैः योगस्य मार्दण्डयतपसः 

उप्मणा प्ठुप्यमलिः दह्यमानः । तैरीतयलाध्यादतैव्यम् । तैः सुरयुवत्यादिभिः 

करणैः! तरवे । न जशकत् तं मोदयितुमशक्तोऽमृत्। कः व्यजनं निर्जयेत् । 
कः त्वज्लने तव शरीङकप्णस्य जनं भक्तं निर्जयेत् जतु शक्तो भवेत् । न 

„ कोपि कावनुथादि्यथः ! अद्ये मोद्य देवेनदस्युपीति भावः ॥ 

तपःप्रावे दर्शवति-- 

श्रीत्या नारायणाख्यस्त्रमथ नरमखः प्राप्रवानस्य पाश्च 

टया तोष््यमानः स तु विषिधवरैसोभितो नादुमेने। 
द्रष्ट मायां सदीयं किर पनखृणोत् भक्तितृ्ान्तरामा 

मायादुःखानमिन्स्तदपि मृगयते नृनमाथर्यहेतोः ॥ ६ ॥ 
प्रीत्येति | नरसखः नारायणाख्यः ववं प्रीसया अस्य पाशं प्राप्त 

चान्। नरः सखा य्य सः नरसखः। नारायण दस्यास्या चरस्य सः 

नारायणास्यः। वं श्रीकृष्णः] प्रीत्या तपत्ता जतिन प्रसादेन। भस्य 

मार्फण्डेय्य। पाप समीपम्। प्रवान् भ्ापिथ। वरदानार्भमिति मावः। 

मकण्डेयस्य वरवरणव्ुख्यं॑दर्शेयति--अथ सः तु तुष्ट्या तेट्यमानः 
वरिविधकैरैः सोमितः मक्तितृप्रान्तरासा न अनुमेने इति। अथ लस्माप्य 

नन्तरम्। सः मार्कण्डेयः ठुकरिपे। तुष्टया अतार्कितमगवदृदनजनित 
परमानन्दानुमवेन। तेष्टयमानः पुनः पुनः स्ति कुवन्। विविधवरेः विकि; 

नानाप्रकरिषरैरनुप्रहेः। लोभितः प्रमितः सन् । भक्तिृप्तान्तरासा मर्या वृपतः 

अन्तरात्मा जन्तरट्ं यस्य सः | मक्तिवृानां सुक्तावप्रि नेच्छा नयनं 

इति भावः। नानुमेने तान् चरान् नादृणोदिव्यर्थः। क्नु एकं 
चरभषणोदिव्याद --पुनः वदयां मायां द्रष्टम् अदरृणौत् किटि इतिं। पुन 

रिति विदोषे। किच््व्य्थः। स इतयत्ाप्यन्येति। मः मार्फण्डेयः। 
तव श्रीकप्यम्येमां चद्रीयाम् । द्रष्टम् खपयोमरितुम्। अरणोत् अयाचत] 

को हि नाम दु खदयर्वा मायां गृणुयादतोऽस्मि्तसंमावनीयमेनदविति स्न 
5 £ 
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बन्दा । अमरोपपततिमाट-- मायादु खानमिल्ञ आश््वहेतो तत् जपि मृग 

यते नृतमिनि। मायया यदूदु खम् , तस्यानमिज्न तदजानन् ] आश्र्रेते 

जहृटरय दर्नेऽदूखुतकारणात्। तत् मायाहु खम् अपीति विरोपे। 

शयु सर्वभूताना मता सर्वा प्रतय * इति वचने सयव तद्िपर्थ्त 

दुख मृगयत इति रिथ ] नृमिति विते । एवम तकेयामीति भाव ॥ 

अथ मायादर्यनपकारमाट-- 

यात्रे सन्पाञ्च गावाडलजलद्गलततोयपर्णातिषूर्णं 
समप्ठाणोराशिमत्रे जगति स तु जले सम्भमन् वर्पकोरीः। 

दीन प्रधिष्ट द्रे वरद्रशयन कथिदाशवयेवाल 
सामे उयामलाद्ग वदनसरसिजन्यस्तपाद्दगुलीकम् ॥ ७ ॥ 

यात इति।॥ लपि यति जगति आयु वाप्तादुरजल्दगरतोय 
पूरणातिषूणस्स्ता्ोरििममरे स॒तु जके वर्धकोदी सम्भमन् दीन वटदल 
शयन द्यामा वदनसरसिज-यस्तपादाश्गुरीक त्वाम् एव फथित् आश्वं 

वार द्रे प्रक्षि घ्वयि नरनारायणस्ये श्ीह्प्णे। याति मायदर्शना 
भिटापिणि मारकण्डेवायामिमतयर दत्वा बदिरिवाश्रम भति गते सति। 

जगति प्रपचे। अधु शीप्नू} वाताङुटपल्द्गरणोयपू्णा तिपूर्णसस्र्णो 
रािममरे वातेन वायुना आद्कभ्या जलदेभ्य मेपेभ्य यरता पतता तोयेन 

जनेन पूर अन ण्वानिधूर्द्धि उप्ुपरि प्रपपद्धि सपतमिरर्णारािमि ससुर 
मते भदर्तन प्रापिते सनि) स मार्कण्डेय } तुर्विशेषे) लाके जरम 

आयारपेयमावेन लाकम्य्प्वपि सकन्यराचरेष्वदर्भन गतेप्वदधिष्ट एकोऽयमिनि 
विशेष 1 जले तोयापरि। वर्पुकादी अनेकवर्पावि । सभमन दृतम्तत्त सरन् । 

दीन क्षुवृदभ्या नर्तुभिवायुना चोपदतघयाच्गफमोदमयाद्रिभिरा्ान्त 
त्वा परवश मन्] बल्द्ररनयन वरम्यभूमावलयुनने फम्मधित् गिरि 
भ्थिनन्य रोपर ददवमाननातवापक्लाखामातम्य न्यप्रोषक्म्य दर मरागुर 
ध्ामपितृपप्युन वयन त्स्य यम्य तम्} दइयामलद् सनेरनन्धरदयामर 
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कोमरदरीरम्। वदनस्रसिजन्यस्तपादादुगुरीकं वदनसरसिजे अरणक्मलोदर 

सदगवदनकुटरे न्यस्ता कराभ्यामाङ्कप्य प्रवेरिता पादाड्गुरी चरणाड् गु्टोयेन 

तम्| सां श्रीकृष्णम्। णएवकारोऽन्यस्य स्यवच्छेदे। कश्चित् जरि 

चम् | भाशर्मबाटम् एवंद्एतया जश््वैकारिणं पोतशरीस्म् ¡ दरे दुरदेडे 

भैकषिष्ट द्वन ॥ ८ 

मायादनप्रकारयुपसंदरताद-- 

दष्टा लयं ह्येमा ल्रितुपगतः स्प्रष्टुकामो घनीन्दरः 
श्वासेनान्तर्मिविष्टः पुनरि सकलं दवान् प्रटपौधम् । 

भूयोऽपि श्वासवाततदिरडुपतितो बीकितस्त्वत्कटा्तै- 
मोदादाष्ले्टुकामस्त्वयि पिदिवतनौ स्वाथमे ्रा्दासीत् ८} 

चष्टरेहि।॥ सुनीन्दः लां दृटा दषयेमा चरितम् उपगतः स्पष्टुकामः 
श्व्िन अन्तः निविष्टः पुनः इह सकरं विष्पौवं टथ्वान्। सुनीन्दः 
सआर्कण्डेयः। त्वां वटदरशयनवारटूपं श्रक्प्णम्। दृष्टा दूरतोऽवलोक्य 1 

हटरोमा कथमनिदे वालदर्धनमि्यदूमतेन पुरकितशचरीरः। स्वरितं -कोऽयमि 

यवजिगमिपया अतिीघ्रम्) उपगतः समीपं पर्त: । स्मष्टकामः बालं स्पर्ं 

भ्रवृतत.1 -श्वासेन चारस्य निश्वासोच्छवासकरणावसरेऽर्तः प्रविदातां वायुना 

कर्वा। अन्तः नासादवरिणान्तमगि। निविष्टः प्रविष्टश्च सन्| पुनः पुन 

रपि। हद. बालोदरे। सकटं सर्वेम्। विष्टपौवं प्रपशचपश्चयम्] दवान् 

ददर्श! भगवतो मायासंमहणमाह-- भूय. जपि श्वासवतिः बहिः अनु 
पतितः स्वस्सराक्षैः वीक्षितः मोदात् अशचप्टकामः त्वयि पिहिततनौ स्वाधमे 
भाग्वत् सीत् इति। नीरे इत्यापि अन्वेति। मूयः पुनः। अपिः 

सुचये! श्वासयति; वदिर्गच्टद्धिः श्ासानिरैः कदृमिः। वहिः दारीरान्त 
मागान्नातताद्वरिण वरिष प्रट्यजके । अनुपतितः आपनित.! त्त्कराक्षिः हव 

चटदर्दायनख्पस्य शरर्ण्य कटकः कटृमि । वीक्षितः विरेपेमावलोकितिः | 
यथा तत्वक्नानोदयः स्यात्, तथाअ्वोकित इत्ययः! यन एव मोदात् 
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भगवत्कयक्षमम्पातसम्बृठसम्मोहतया = तच्क्चानोदयजनितात सम्तोपत्। 

जशष्टुकामः जष्टं मगवन्तमाशिद्धिते कामयतीति तथाविध सन्। 

त्थि श्रीृप्णे। पिदिततनी परिदिता तिरोहिता तनुः भर्यनटवदवृ्ष 

तत्पपुटयानवालादिर्पं शरीरं येन तथावरे सति । प्रथं गार्शह्पं तिरोऽ 

मूत, तती वर्क्ष, ततः <प्रटयजरमिति सवक्षिन्नपि तिरोमूते सनीत्यथः। ` 

स्वाध्रमे स्वस्याथमे पृष्पमद्रानीरे भद्रवटाधधिव्रशिटायाम् । प्रात् पृमवत्। 

स्थितः आसीत् वमूव। चत्र च मायायाः स्वर्पतः प्रदरमनस्याशक्यत्वात् 

भगवता कर्मसुयेन द्विता सेति द्रव्यम् ॥ 

अथ विष्णुमया सन्तुष्टस्य शिवस्यानुग्रदमकारमाद-- 

मौर्या सार्थं तद्रे पुरभिदथ मतस्त्रलिकपेक्षणार्थी 

सिद्धानेवास्य दत्वा स्वयमयमजरामसयुतादीम् गतोऽभूत्! 
एवं स्यत्तेवयैव स्मररिपुरपि सम्प्रीयते येन तस्मा- 

समूतित्र्यातमकस्तवं नलु सकठनियन्तेति सुव्यक्तमामीद् ॥ ९ ॥ 
गौयति॥ अथ परमित् लचिय्रक्षणार्था मौर्या न्ध नदे गतः। 

अथ अनन्तरम् । पुराणि भिनसीति पुरमित् परमदिवः] तलियपरक्षणार्थी 

तवं श्रीकृष्णस्य प्रियघ्य भक्त्य परेक्षणमवलोकनमर्थयते कामयत इति तथोक्तः 

सन्] गौय स्वर्या पार्वत्या सर्धं सद} तदम तस्य मार्कण्डेयस्यामे 
पुरोमाभे] गतः परा्त.। अभूदिदयु्रववक्यादङप्य योजनीयम् । वरदान 

प्रकारमाह--जयम् यस्य स्वयं सिद्धान् एव जजराग्र्युतादीन् दत्वा मतः 

अमृत् इति। अथं परमदिवः। अस्य मार्कण्डेयस्य) स्वयं सिद्धान् 

स्वतप.भमविनैव प्रा्तान्¡ अजरग्युतादीन्। अजशमरणरदितलवादीन्। 

आदिशब्देन विरक्तियुक्तविज्ञानतिकाटजानादमो गृहन्ते। दत्वा श्रदाय। 
गत. तिरोभूत.। जनेन भगवततो मृतित्रयारमक्तवसरवशवरतवे सिदध इत्याह-- 

एर्व येन स्वस्सेवया एव स्मग्यिपु" जपि सम्प्रीयते, तस्मात् लं मूर्तितरय्यासकः 

सकटनियन्ता नेन॒ इति सुव्यक्तं आशीत् इति} एव् सनेन् प्रकरिण । 
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येन॒ दुन) व््सेवया तव ॒शरीक्प्णप्य सेवया भजनेन एवकारे 

हरादििसेवाया व्यवच्डेदे। स्मरणिषुः कामान्तकः प्रमरिवः। अपीति ब्रह्मणः 

समुचये । सम्प्रीयते सम्य तुष्टो भवति। त्स्मात् तद्धेतोः। चं श्रपण! 

मूरतित्रस्यासकः मूतीनां ब्रहमविप्णुगिरिदयानां त्रयी आत्मा सवर्प यस्य सः। 

विष्णोरेव कायनिनि् अवस्थामेदा मूर्तितयमिरयमिपरायः! सकरनियन्ता 

सर्बनियामकः। नन्विस्यवधारणे। इति एतत्। सुव्यक्तं सुष्टु अतिदायेन 

व्यक्तं स्पष्टम् ॥ 

ननु रिवक्यव्यामेदा इति किंन स्यादिव्य्ङ्गय स्थानभेदेन 

'विष्णोस्तैम्यो व्यतिरेकः सम्मवधययेऽपीव्याह-- 

उपेेऽस्मिव् सत्यरोके विधिदहरपुरभिन्सन्दिरप्ु्वू्य 
तेभ्योप्य्यं तु मायाविकृतिविरहितो माति वैङष्ठरोकः। 

तत्र त्वं कारणाम्भस्यपि परपङ्ठे शद्रसैकरूपी 
सचिदुव्रहमाद्मयःत्मा पवनपुरपते पादि मां सधरोगात्॥ १०॥ 

त्श इति ॥ अमिन अये सत्यलोके उर्व् ऊर विधि्रि 
पुरमिन्मन्दिराणि । जस्िन् तरपरण्डे। त्रयः ्रहमिप्णुद्िवलोकरूपा अंशा भागा 

यस्थिन् सः अ्म्तस्मिन् ¦ सरयरोके चतु्ददासु सेोकेषु सर्वोपरि्य 
सप्याख्ये रोके । उर््वमू्वम् ऊर्करमेण । विपिटरिपुरमिन्मन्दिरागि वऋविष्णु 

शिवस्थानानि | सत्यलोके तिधा विभक्ते अधोभागे त्रघमन्दिरम् , तदुपरि 

मध्यभागे विष्णुमन्दिरम् , तस्य चोपरिमिमि रिवमन्दिरमित्यथैः । भान्तीति 

चचनविपरिणामेनोत्तरवार्यादष्क्यात्र योजनीयम् । त्त्रस्थानिमूर्तयः खट 

त्थितिसंहारान् दु्ैन्तीति मावः! वैदष्टल्येकस्थानमाह-- मायाविनिविरदितः 

यैवुष्टयोकः तु तेभ्यः अपि उध्यं मानि इति! मायावििविरहितः माया 

विहृतिमिर्दददडारादरिपोःडरगिरौर्विरदितः वियुक्तः युद्धमच्चमय द्भ 1 

चेङष्ठलाकः भगवन्निवासन्धानं पिङृष्ठनिरयः } तुविदते \ तेम्योऽपय्े मातीनि 

विषः । तभ्य, विपिदरिहरमन्धिरेम्यः । सत्य कारिः । अरिस्यमुचये । 
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उरम् उपसमिगि ब्र्मण्डा् बिभाग इतर्थः । माति शरोमते। ततरे कारणा 

म्मति पटुक जपि ते शुदरपैकस्पी सचिदूयासा } ततत धैुण्ठरोक 1 

कारणाम्भसि थावरणोदके। पययुपड्ले मन्दगोषगृषे । अपिश्समु्वये 1. छव 

सगवान् श्रीद्ष्णः। धुद्धससयैकरूपी युदधमावरणाभावात् स्वच्छं सन्तं केवल 

सक्तभये स्प स्वस्य यस्य सः । सचिदूवहा्रयासा सचिदानन्दद्रयव्रशरीरश्च 

सन्] मासीति पुरपविपरिमामिनात्ाप्यन्येहि । अथ मर्थयते--दे पवनपुरपते 

ल मां सर्वरोगात् पहि इति। पवनधुरते श्रीयुस्वायुपुर्नाथ । वं श्रीहृ्णः । 
भाम् शनन्यशषरणम् । सर्रेगत् सस्मानिदरोपादोगात् बाधादाभ्यन्तराच 

आमयौवात्। पादि त्रायस्व ॥ 

दष्युत्तममकषिद्रायेनावगने माकण्डेयस्य प्रलय 

प्दु्तनवशनं च 

स्तनचतितमदरा फम् ॥ 

अष्टवतिवमरदशकम् ॥ 

एवं स्तुरंयप्य विप्णोर्निप्कट्त्वे प्रसाध्य तष्ुषेण स्तौति-- 

यस्मिमेतद्विभावं यद इदममवयेन वेद य एत- 

चोऽस्मादुचीर्णस्पः खदु मकरमिदं मासितं यस्य मापा । 
यो वाचां दृरदूरे पनरपि मनमां यस्व देवा नीन्द्रा 

मो विषस्व्वरूपं किम पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते ॥ १1 

यस्मिनित्ति।! दे ष्प्ण तस्मे ते नमः} प्ण सविदा 
म्बल्म। तस्मै ताद्शाय) ते वुभ्यम् श्रीरप्याय नम्ः। जसिति 

॥। 
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शेषः । किं नमस्कारमक्िगेवयदाह-- एतत् यस्मिन् विभातम् , ददं यतः 
अमवद् , दं येन च, पतत् यः, अस्मात् उवीरणरूपरः ख य, सकलम् 

इद यस्य भासा भरितम्, यः वाचां दूरदूरे, पुन. मनसामपि, देवाः 

मुनीन्द्राः यस्य तत््वह्पं नो विद्युः, अपरे पुनः किमु इति । एतत् जगत् । 

यस्मिन् भगवति । विमातं प्रकाशितम्) तिष्ठतीति शोषः । इदं जगत् | यतः 

निपरि्तोपादानकारणमूतात् मगवतः। अमवत् वभूव । इदं जगत्। येन भगवता । 

चकारादैक्य यादीवयरथः ! एतत् जगत् | यः यदुषो भगवान् । भगवनि जग 

दासन भाति, भतो जगदासना प्रतीतस्य सिद्धौ न कारणान्तरापेपषेति मावः । 

अस्मात् भलन्यव्ियाकलतिताजगतः। उततीर्णरूपः उतीर्ण व्यतिरिक्तं षू 

यस्य सः | खलिस्यवधारणे। यो भगवान् । मवतीति रोपः ¡ भगवतो जगदासमकत् 

प्रसङ्गे विकारिविप्रसङ्गो नैविद्यर्थः। सकं समस्तम् ¡ इदं जगत् । यस्य 

भगवतः। भासा तेजस्रा। मासित प्रञोभितम्। भवतीति दोषः। यः भगवान् 

वाचां लौकिकानां वैदिकानां च वचप्ताम्। दूरदूरे अस्यन्तं दूरे । वाच्यवाचक 
संबन्धामावादिव्यर्थः । तिष्ठतीति शेप. । पुनः अनन्तरम्। मनसां मनोष्यापार 

णाम्। अपिः समुचये । दूरदूरे । तिष्ठतीव्यत्नापि सम्बध्यते । देवाः अमराः | सुनीन्दाः 

्रहपिदेवरषिभवराः। यस्य भगवत" । तत््वरपम् पारमार्थिकम् स्वरूपम् | नो विदयः 

चेदिदं शक्ता न भवेयु" । अपरे जन्ये । पुनस्ते । क्रमु विदु. नैव विदुरिर्थ. । 
एवं दुर्जयाय मगवते नम एव मया कर शक्यत इति भावः ॥ 

एवं भगवतो जगत्कारणतमुपपाय अनन्तरं जगदनुप्राहकत्वमाह-- 

जन्पाधो करम नाम स्फुटमिह गुणदोपादिकं था न यस्मिन् 
लोकानामूतये यः स्वयमुभजते तानि मायानुसारी । 

पिश्रच्छक्तीररूपोपि च बहुतररूपो विमात्यदय॒तारमा 
तस्मै कैवर्यधाम्ने पररमपरिपूर्णाय विप्मो नमस्ते ॥ २॥ 

जन्मेति | है विष्यो तस पररसपरिपूर्णाय कैवल्यधाम्ने ते नमः। 

विष्णो व्यापिन्] त्ष तथा जगदनुप्राहकाय। पररसपरिपूर्णाय पररसेर 
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परमानन्देन परिूर्णाय। परमानन्द््वच्पमेध्यर्थः। जत एव कैव्ययनन 

फैवस्यप्य भोकस्य धापन निर्याय । अनेन मगवत्तो मोक्षप्रदलमुक्तम्। 

ते तुभ्यं श्रीडष्णाय] नमः ममे नमष्कारः। अम्तिति गेषः। तच्छ 

वदार्थमाह-- इट यस्लिन्. जन्म अथो कर्म नाम गुणदोषादिकं वा सुरं न इति। 

षद प्रपथे! यिन् भगवति) जन्म शीङ्प्णाचवतारः | अथो यनन्तम् । 

कर्मं कंसवधादवि। नाम जन्मकर्मनिमितं श्रीटष्णकंसान्तकादि । गुणदोषादिकं 

गुणश्च दोपश्च गुणदोषौ सदसदासकावादरौ य्य पुत्रमित्रफटत्रादिस्तत् । धकारः 

समुचये, विकस्य वा 1 स्फुटं परमार्थत. । न । अम्तीति नेष. ] यः माया 
नुसारी टोकानाम् उतये। स्वर्यं तानि अनुमजते } य. मगवान् ] माया 

नुसारी मायामनुसरन्। मायधाममिनीयेवय्थ, | रोकना जगताम् 1 

ऊतये अनुगरह्यय । स्वयम् न पसेरणयेव्य्थ,} तानि जन्भकर्मनामगुण 

दोषादीनि । भञुमजते अङ्धीकरोति। जन्पोपि शक्तीः वरिपरत् वहत् 
सपर. अदूरता विभाति च) य इ्यवाप्यन्वेति। यः भगवान् । 
अर्पः सपरटिति । निर्ण इतति यावच्] रक्ती वि्याऽवरियाहानैधरयोदि 
रक्षणा. । विभ्रत् दधत्। अपिर्विरोधे 1 वहतरच्प. बहुतराणि स्थावरजङ्गमभेदेन 

यरनरतिथैमादिभेदेन च नितरां बहूनि द्पाणि स्वच्पाणि यम्य सः) 
अत एवादूमुतासा । अदत आध्र्मकरः .आता स्वय पस्य स । 
विभाति विदोषेण शोमते। चकार. क्रियासमुच्ये ॥ 

ननु यहुतरर्पत्वे कथमरुूपलवमिस्याशङ्कय तरम्वरूपम्य॒सर््वैतनिवेधा 
वधिघेनोप्पादयति-- 

नो तियं न मुत्यन च सुरमसुरं न स्त्रियं ने पुमांसं 
„न द्र्य कम जाति गुणमपि मदमदवापि ते स्पमाहः। 
श्ट यत् स्याननिपेथे सति निगम्तेरटशचणारततितस्तत् 

कृद्धेणतेचमानं परमसुखमयं माति तस्मै ममरस ॥ ३1 
नो निरयनरमरितति।) तेच्ंनिरं नो गहु । ते त्व 

ीरप्णस्य 1 स्प स्वच्यम् । परति यावत् । तिरं पक्षिप । 



६०-९८] = सत्यज्ञानादिस्वरूपादह्मणो जगदुत्पस्या दिनिरूपणम् ! ४८५३ 

पक्षिमगायन्यतमदारीरवत् । _ सम्भाव्य जातुमदार्यमिखर्थः | आहु. बुधन्त । 

उपनियद इति शेपः । एवरुत्तरवक्येऽपि । मर न, चुरम् अघुरं च न, लियं नो" 

पुमांसं नो, द्रव्यं कम आति गुणमपि सत् असत् अवि वा न । मयै मनुप्यम्। 

सरं देषम्। असुरं दैव्यम् । चकारः घुराुरयोस्सयुच्ये। सिये योषितम्] 
पुमांसं पुरूषम् । सीपुपदभ्रयोगो नपुंसकस्यप्युपरक्षणम्। द्रव्यं पञ्चमहा 

भूतानि । कर्म जमनिमिततं श॒माञ्चमक्म । जासि धटलपटत्वादिम् , ब्राह्मण 

सादि वा। गुणं सच्वादि। अपिशब्दो द्रव्यादीनां समुचये। सत् 

येतनम्। भसत् अचेतनम् । तिर्गादीन् निषिध्य तेम्यो विभिन्नतया क्कि 

श्िदस्ति चेचदपीति प्रतिपादितमनेन सदस्पपदद्भमेन। आहुरिति सर्वत्र 

सम्बध्यते} ययेवं दृष्टमदृं च समस्तं निषिद्धम्, तर्हिं कीरं मगवतो 

रपमिर्यताद-निषेमे सति यत् रिष्टं स्यात्, निगमश्चतैः रक्षणावृत्तितः 
कदेण आवे्यपाने प्रमयुललमयं यत् भाति, तत् ते रूपमाहुः । निपेधे 

एवं सर्वैपामपिं निषेधे! सति वर्तमाने सति। रिष्टम् गयरिष्टम् ] स्यान् 
भवेत्। निगमशतैः निगमानाम् उपनिपद्वाक्यानां तैः अनेकैः । रक्षणादरृतितः 

निपेधयाक्यप्य मुख्यार्थस्य निपेधवाधितल्वासदवधिमूतेऽ्यं या वृत्िस्सा रक्षणा 

यृतिस्तया । वतीयार्थे तमिः। दृदेण वाच्यवाचकर्बन्धं विना। अवि 

मानं प्रतिपानम्] परमसुखमयं प्रमानन्दमयम् ! भाति शोभते। स्यात् 

मातीरयनयोः समुचय चकारोऽध्याटरेव्यः । तत्ते खूपमाहुरिपय्थः ! णं 
विधस्य मगवद्रपप्य मन्दयुद्धिना मया जतुपञर्यलान्नमस्कार एव क्रियत 

्यद- तसै ते नमः इति! त्स व ख्यं विथत्तछवाय । 

ते तुभ्यं शरीकृप्णाय। नमः मम नमस्कारः अस्विति रदोपः। अन्यत् 

किमपि कर्वुमशक्यतयैवं क्रियत इति मावः ॥ 

अथ भगवतः सर्व्ताक्षितवं प्रतिपादयति-- 

मायायां त्रिभ्ितस्वं सृजमि मददहद्भास्तन्मत्रमेद- 
भूतग्राम न्ियायरपि सकलनगत् स्वप्नसद्भरपकन्पम् 1 

£ 55 
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भूयः सहस्य सयं कमर इव पदान्यात्मना कालशक्त्या 
गम्भीरे जायमाति तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते ॥ ४॥ 

मायायामिरि।॥ ल मायाया परिन्ित महवहङ्कारत.मात्रमेदै मूत 
अमिन्दिययि अपि स्वप्नसङ्कल्पकस्प सकठटजगत् उजसि । त्व शीक्प्ण । 

मायामा स्वस्मात् एथगिव स्थितायाम् । विग्वित चिच्छक्त्या परतित्रिम्वित सन् । 

महान् महम् , अहङ्वाराणा सालिकराजसतमसाना त.माताणां शब्दस्पदरूप 

रसगन्धाना च भेदा प्रकाराश्च महदहद्वारतन्मातमेदाप्तै । मूतमाम एषि 

व्वादिमहामूतसशचय , इन्दियाणि ज्ञनेन्दियाणि कमन्दियाणि चायान्यादौ भवानि 

येषा प्राणादीना तैर्भूम्रमेन्दियायै । अपि समुचये । स्वप्नसक्र्पकल्प 

स्प्नसङ्कस्पसटशम्। जनेन सत्तया दृदयमानमपरि जगन्मय्येति ददतम् । 

सकटजगत् सकर सर्म जगत् लोकम् | खजसि उत्पादयसि । प्व मूय 

कमठ पदानि इव कालदवप्या सर्वै सहत्य॒ जायमाने गम्भीरे तममि 

वितिमिर जालना भा्ति। ख श्रीरप्ण । भूव पुन । स्वखष्टस्य 

जगतथिरकाररक्षणानन्तरमिप्यथे । कमठ क्र्म । पदानि पादौ कमै 
च] यथा कृ्मधिर विव्य स्वपदानि प्वक्षिन् सह्य तुर्णीं भवति, 

तथेत्यथ । कालशवध्या कालाख्यया दक्षया ¡ सरव वच सर्वम्] 

सह्य अत्मनि विटय भरपय्य | जायमनि सर्वजगद्विटयानन्तरुदूमूयमानि । 

गम्भीरे भप्रतरथ्ये। तमसि सुपुपौ । वितिमिर तिमिररविति। आमना 
स्वस्वरूपण | भसि दोभसे। अन्नायमाशय --सर्वसहारानन्तर युपुपी 
सव्या सकररतगनिदानमूतमन्नान तम्दाब्दवाच्य न ल्य गच्छति, 

अन्यथा जमर पुनरुतपत्यमावात् , स्ुखमहनम्वाप्म् , न किथिदैदिषम् 

इद्युतितम्य परामर्शानुपपचेशयेति। सथ नमस्करोति--तम्मै से 

नध इति) य एप्त ते दन्य शीस्प्मय। नम सनम 

म्कार ) अश्विनि टेप ॥ 

चतु भगवतो जगच्ारगत्मसिद्धम् , वाद्िपिपिपेरिय्रद्धापां सजा 

भेद एव विपरतिपतिनासनीप्याह-- 
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८ 
शब्दतरह्ेति कर्मद्यणुरिति भगवन् कार इत्यालपन्ति 

त्वामेकं विश्वहेतुं सकरमयतया सर्वथा करप्यमानम् 1 
वेदान्ते भीते पुस्पपरचिदात्मामिधं तत्तु तं 

क्षामतरिण मूलभरृतिविषृति्् कष्ण तस्मै-नमस्ते ॥ ५॥ 

शब्दब्रह्मेति 1 दे भगवन् एकं लां शब्दुत्रद इति कर्मं इति 

अणुः इति कारः इति विशवेतुम् आल्यन्ति। मगवशव्ादिसमपन्न । 
एवम् अद्वितीयम्] लां श्ीह्वप्णम्) चछव्दत्रत्म नादनरह्म। इति एवम् । 

कर्मं जीवादृम्। अणुः परमाणुः । काटः काटस्वख्पः} विश्वहेतुं जग 

स्कारणमूते सन्तम्] आर्पन्ति वदन्ति। वादिन इति दोषः। केचि 

द्वादिनः रन्धुव्रह जगत्कारणमूतमिति, अन्ये कर्मेति, अपरे परमाणुरिति, 
हृते कार इति च परस्परं प्रवदन्तीवयर्भः । सवेपामप्यमियेयस्ल्वमेक एवेति 

भावः। भत दतुं दर्शति--सकरमयतया सर्वथा कल्प्यमानम् इति । 

सकरमयतया शाब्दब्रहमादिसर्वासकत्वेन । सर्वथा ततद्वादिवाक्यानुसरिण । 

कल्प्यमाने प्रतिपायमानम्। सिद्धान्तमाह--वेदान्तेः तु यत् पुरुपपरबिदा 

साभिर्धं तत्वं गीतम् , तत् तु प्रक्षामतिण मूरभङतिविष्तिश्न् इति । वेदान्तैः 
येदान्तवारैः । तुर्विरेषे । पुर्पएरचिदासमामिधं पुरुपः मायाया विग्नितः, परः 

मायासन्वन्धरटितः, चित् युद्धकेतम्यम् , आत्मा सर्वानुगतः ते अभिधा य्य 
तथाविधम् 1 तच्वं ब्रध सत्। गीतं प्रतिपादितम्। तत् तथाप्रतिषदि 

तत्वम्) प्रेक्षामात्रेण मायायाः प्रेरणमात्रेण } मूर्भङ्ृतिविहृतिष्त् मूल 

्कृतेर्मायाया विवि क्म करोतीति तथोक्तम् । ननु कर्थं वरघ्न जगत् 

करोतीति चेदुच्यते --यथा राजः प्रेक्षगमत्रिण स्वनि पराता तिदस्य 

क्रियमाणस्य कर्मेण. तया स्वसमवेतक्रियाफरकारिलर्षणं सुम्यकत्ं विना 

प्रकृतिुसेन भगवतो जगतः कर्वीलमिति। अय नमस्क्रोति--दे प्ण 

च्म दे नमः इति! दृप्ण जगयापस््यण। तैय प्ठेविषस्वादयाय । 
ते तुभ्यं श्रीटष्णाय। समः मम नमम्कारः। अन्त्िति भेषः॥ 
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केयं मूल््टनिदियाशङ्कायां सदसच्याम्यामनिर्चनीया विचयाविधालिका 

भगवच्छक्तिरिय्ट-- 

सेनायत्तया बा न च खलु दसत्ेन निर्वाच्यरूपा 
धत्ते याऽसात्रविया गुणफणिमतिवदिश्वद्दयावभासम् । 

पियाल सैव यावा शरुतिवचनर्ैरकृपास्यन्दरामे 
संसारारण्यमदस्व॒रनपरतामेति तस्मै नमस्ते | ६ ॥ 

सेनेति !॥ या सच््नेन यसया वा सदपत्वेन च निर्वाच्यरूपा 

न खल असौ अविधा युणफणिमतिवद् विश्वद्द्यायभासं धे! सतो मावः 
सत्वं तेन} अतो भावोऽ ठया । वाकारो विकल्पे । सदसत्वेन 

सतोऽसतश्च मावस्सदसत्वं तेन । सत््वापत्योः सम्मिटिततयेव्र्मः । 
चकोरोऽवे विकल्पे। एवं प्रकारत्रयेणापीति मावः । निर्वाच्यकूण निष्छप्य 
वकल द्यं निर्वाच्य स्म॒ म्वरपे यप्यान्त्याव्रिथा सती! न ष्ठन 
भवत्येव} अष्टौ सत्वायनि्वाच्यरूपर) अविय। अव्रि्यास्या। यगुणफ़नि 

मतिवत् गुणे रज्वादौ फणी स्पै इति या मतिर्ुद्िम्सेव ) विद्ददयाव 
मातं विशस्य सकरस्य द्दयस्य द्रष्टं श्यस्य अवभास जीवस्य संस्ापहु-ख 

निदरानमूतमभिमानम्। धत्ते दधाति] क्रोतीलर्थः। तस्या एव संत्ार 

स्॒कटनाशकस्यं चाद--यद्कपाप्यन्दटमे सा पएव॒श्रुहिवचनवैः विार्लं 

यत्ता संसाररण्यसयस्वुटनपरयताम् एति इति । यच्छपास्यन्दलखमे यस्य॒ भगवतः 

ङपाया. कर्णाय; स्यन्दम्य प्रवाहस्य ठामे प्रतौ सति] सा अविया। 

एवेत्यवधारणे 1 श्रुतिवचनरुयै श्रुतिवचनानामुपनिषद्वाषयाना रैर; । श्रवण 
मक्तणिदय्ः । वियालं याता वि्यारूपरिणी श्रूत्वा 1 संारारण्यसचप्नुटन 

परता संस्ारच््यारण्यस्य वनम्य अतिनिरित्ततया सय. दीम बुटने सण्डने 

प्रश्ुता परशलम् । एति प्राप्नोति ! अय् नमस्करोति- तस्मै ते नमः 
इति। तसमै तथाबिधाय कटणानिषये! ते तुभ्यं ध्ीङ्कप्णाय | नमः मम 
ममस्कार्. { जम्त्िति दरोषप.॥ 
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ए प्रकृ्यपिष्ठितस्य ब्रभरणो जगत्कारणत्वसुक्तम् , जथ तद्नन्यवेन 
जगदास्रकलसुच्यते-- त { 

.भूपासु स्वर्णवदण जगति वटशरायादिके सृत्निकाव- 
त्ते सचचिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनाप्यद्धितीये वपुर्ते | , 

स्वप्नद्रष्टु; प्रबोधे तिमिरलयविधौ जीरो यद्व- 
दवि्यारामे तथैव सटभपि विकसेत् कृष्ण तरम नमस्ते ॥ ७ ॥ 

भूपाश्िति॥ क्त् ते भदितीयं वपु अघुना अपि स्ुरति। 
तत् तत्कारणभूतम् । ते तव श्रीरृप्णस्थय | अद्वितीय प््रमाल्यम् | 

वेपु स्व्पम्।) अधुना जगत स्थितिकलठे। अपरि समुचये । स्फुरति 

प्रकाशते। नन्विदं ब्रहेति कस्यापि नानुमव इत्यत आह--तत््वे सच्चिन्सय 

मनि इति। तत्वे परमर्थि। सच्चिन्पयमने विचार्थमणि। व्रह्म उपादान 

कारणम् , जगत् तत्कार्यम् । कर्यफारणयोशवामिन्नल शापे स्थितमित्य 

नुसन्दधतो व्रमैवेदं सकलमिति स्फुरण संभवव्येवेति भाव । भत्र टएन्तमाह-- 

मूपाघु स्वर्भवत् घटशरावादिके सृ्तिकायत् घा इति। मूषाय कटकटुण्ड 

रादिधु। स्यर्णवत् स्वर्णमिव । घटशरावादिके कुम्मश्रावादौ । मृत्तिकायत् 
शृदिव। वाकार समुचये। यथा स्वर्ेन कार्यस्य कटकादे त्रियमाणवात् 

तिन् स्व्णमेवेदमिति, मृतिकया काय्य घटादे करियमाणत्वाचस्िन् 
मृ्तिकैयेयमिति चानुमवरूपा परतीतिर्देति, तद्वदिव्य्थं । वियालामे अपि 
तथा एव स्फुटं विकसेत्। विंचारामे ब्रधक्ञानोदये सति । अपिम्समुच्चये । 

तथा तेन प्रकरेण । एवेर्यवधारणे | स्फुटम् अविचास्तमयात् स्प्टम्। विकसेत् 

प्रकारो ] भरपश्चाकारपरिर्यागेनासष्डं ब्रहेति प्राकायतेव्य्ं 1 तथेदुक्त धकारं 

दृ्ान्तोकस्या विशदयति--खमरष्ट भमोधे तिमिरटयविधौ जीर्णरञ्रो च यद्वत् 

इति! स्वप्नद्रष्टु स्वप्ने निद्राया दरष्टर्यानि कानिचिदवरोक्यत । भोय 

निदरापये सति। तथा जीषेरनो अन्धकारे दृष्टस्य स्मेश्रमकार्णि जीर्ण 
पादयम्य | तिपिरर्पविधौ तिमिरस्य अन्यकारस्य स्यपिधौ सख्यस्य दीपाद्धिना 
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दुीकरणस्य विपी विधाने सति । चकरम्समुचये । यद्वत्, यथा । यथा स्कर 

दस्यामाव परमोधे मवति, यथा वा जन्धकरि च्छे रादौ सर्पद्धिितपिसमावि 

जयाति, तयैवेति सम्बन्ध 1 अथ ममस्करोति--दे शप्ण तीते चम 

इति । ष्ण धरी्प्ण । तसै यनयैव यपर्विकसेतछतै। ते. घुम्य श्रीडप्णाय | 

नम सम नमस्कार । अभ्त्िति दोष ॥ 

एव मपरपश्चनिप्मरपश्चमेदेन भगवतमवह्प स्तुता अथ सर्वनियन्तृ्ेन 

स्तीति-- 

यद्धीरपोदेति षयो दहति च दहनो याति यायुरतथाऽ्न्ये 
यद्धीताः प्रजायाः पुनरुचितबरीना्दर्न्तेऽ्छकालम् । 

येनैपारोपिताः प्रादनिजपदमपि ते च्या्रिवास पथा 
तसमै मिश्च नियन्यरे यमपि भते दृष्ण छम प्रणामम् | ८ ॥ 

ग॒द्धीतेति 1 यद्रीप्या सूयं उदेति, दहन दहति, वारु वाति 
च, तथा अन्यि पञ्मनाया पुन यद्वीता उचितपरीन् अनुकारम् आह् 

रन्ते। थेन एव ते प्राक् निजपदम् अगरोपिता अपि पश्चात् ्यावितार् 
च| यद्धीत्या यस्मात् मगवतो भीव्या भयेन ¡ सूं भगवान् सक्ता्च | 

उदेति उदय प्रप्नोति! अस्तमयस्याप्युपरक्षणमिदम् ¦ दरस अग्रि 1 

ददति भस्मसाकरोत्ति। वायु नभस्वान्। वाति सर्वत सश्चरति। यद्वी 

व्येति दहनवयिोरपरि सम्बध्यते । चकार सथुचये | तथा तेन भ्रकरिण। 

न केवरमेते इति भाव । अनये अपरे] पद्मजाद्या ब्रतमममुखा । आदि 

शब्देनोकतरोषा इन्द्रादयो गृदन्ते ¦ पुनरिति ववर्ध) यद्धीता स्मा 

द्निष्टमाशङ्कमाना सन्त 1 उचितव्रटीन् यथापिक्रार विदिता पूजा । अनु 

कारु काटानुपरारिण। जाहरन्ते यक्त समधयन्ति। येन मगवता। ण्व 

कारोऽन्यस्य व्यवच्छेदे। ते पनाया । तिजपद् सव्यरोकादिकस्वस्य 

स्थानम्} जसिरिति प्रापिता ¡ अपीति विरोचे । पश्चात् पूर्दि 

परीर्थायवसनि । वच्यावितार च्युतिं प्रापिता स्यु | चकार समुचये। 

पि 
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अथ नमस्करोति--दे कृष्ण वयमपि तस्मै विधं निन्त भवते परणामं 
£ ष् 

कर्मः इति! , इष्ण कारमेषदयामख्वणं { = कयषिर्यत्र॒ बहुवचनेन द्विषा 

अन्येपीरयर्थः |. , अपिः सुचये । अनेन सूरथादयो पि स्वनियन्तारं भगवन्तं 

, प्रणमन्तीति चोखते। तस्मै य प्वंविधस्तादक्षाय ¦ विश्वं नियन्त विश्र्य 

विंप्यत्रह्मदीनां सकल्चराचरजीविनाम् | नियन्ते नियामक्राय | भवते 

शरक्प्णाय । प्रणामं साषटङ्गनमस्कारम् । कुमः कुर्महे ॥ 

पुनरपि भङ्गयन्तरेण जगत्कर्वतादिकं परतिपाह-- 

्रोक्यं भावयन्तं ` त्रिगुणमयमिदं अक्षरस्यैकवाच्यं 
तीश्चानामैक्यरूपे त्रिभिरपि निगमे्गौयमानस्वरूपम् 1 

तिस्रोऽवस्था विदन्ते तियुगजनिखपं तरिक्रमाक्रान्तविश 
त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदे स्वम् ॥ ९ ॥ 

्ैलोश््यमिति ।॥ अं तरियुणमयम् शद तलोक मावयन्तं॑व्यक्ष 
रस्य एकवाच्यं सीकञानाम् दयप तिभिः निगमैः अपरि गीयमानम्ब्प 

तिकः अवस्थाः विदन्तं तियुगजनिजुषं तिक्रमाक्ान्तविश तरैकास्ये मेददीनं 
खां तरिभिः योगभेदः अनिश्चं भजे। निगुणमयं सत््वरजस्तमोगुणासकम्। 

इदं दर्यमानम् । तैरोक्यं सेकंतरयम् । भावयन्तं नियमेन नन्तम् । 
व्यक्षरस्य व्रीण्यक्षराणि यस्य तस्य प्रणवस्य । एकवाच्यम् एके मुषं 
चाच्यम् अभिधेयम् । प्रणवारथस्वरूपमि्वर्थः। चीदानां विमूर्तीनाम् 1 
रक्यरूपम् देक्यमेकीमाव एव सूपं स्वरूपे यस्य तम् । उक्तख-- भ्रह्मा 

विष्णुश्च रुदश्च परमयैव विमूतयः? इति । तिमिरनिगमैः ऋ्यनुम्सामास्ैवदैः। 
अपिस्समुये  गीयमानस्वर्पं गीयमाने प्रतिपायमानं सवर्यं यस्य तम् । 
तिमोऽवस्थाः जमरसस्वप्नसुशुपीः । विदन्तं वेसीति विदन् तम्। अव्या 

तयसाक्षिणमिव्य्भः। विुगजनिज्प लिपु युतेषु चेतादिषु उरनं जुषत इहि 

स्थाविथम्! तयुगे प्रजानां इृतकृत्यतवा अवतासयोजनामावादितरेषु रिपु 

्रेतद्ापरकटिनामसु युगेप्ववतासनुपमित्य्षः। विकमाकान्तवि्धं तिभिः मैः 
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पदविन्यारैराक न्त वमा विशव त्रन्ण्ड येन तम् । तैकास्ये चयाणा काराना 
भूतमविष्यदरवमानरूपाणा समाहारस्त्रकास्य तस्मिन् । मदटीन भेदेन निद्या 

हीन प्वुकतम्। स्वा श्ी्प्णम्) तिमिरयोगमेदै अनकर्ममक्तियोगे । 

अनिदाम् अनवरतम् | मते सेवे ॥ 

भगवद्रपुप सर्वोकषटलमाट-- 

सत्य शद्ध प्रिवुद्ध जयति तव वपुरनित्यथुक्त निरीह 

निरन् निप्रिरार निखिरगुणगणस्यज्जनाधारभूतम् । 
निभ निल तन्निरधिमहिमोह्टामि निर्छानमन्त 

निससङ्गाना नीना निस्पमपरमानन्दसान्द्रमकाशम् ॥ १० ॥ 

सत्यमिति ॥ सपय शद्ध ॒धिबुद्र गियसुक्त निरीद निर्दन्ध निर्वि 

फार नितिरगुणगणप्य्जनाधारमूत निर्मूल नि निर्वपिमदिमोलासि निस 

दाना सुनीनाम् अन्त निलीन निस्पमपरमानन्दसानद्रमकाशच तव तत् घपु 

जयति! सदय परमार्थत स्थम् , जसत सचापरदप्यात्। शुद्ध श॒द्धसत्च 

मयम्}! बिवुद्ध स्वभकाशत्षिद्धम् । निष्यमुक्त नित्यमुक्ताव्थया वन्धदाटिष्येन 

स्थितम्| जथा, निप्व प्रपश्चस्योखत्ते प्राक् प्श्वद्पि विद्यमानघादुखति 

ररित सत्] उत्तम् उपनिपद्ववरितम् । निरीह निर्भता विगता एटा 
चर्या चेष्ठा यम्माचत् 1 फरठवमावतृ वादिरहितमिष्य्थ । निद्द ् म् अद्वितीयम् , 
मुग्र सक्तीनाप्णाद्विरृहितमिनि वा 1 नििरगुणगणन्यञ्ननाधारम्त निति 

रानामरेपाणा गुणगणःना क्षमासपयदरयै्यादीना व्यञ्जनम्य उप्वततेराधारमूतम् । 

निर्मूल कारणद्ीनम्। निर्भर रागाटिदापवियुक्तम्) निरवपिमदिमाटाति 

गि्वपिमि काट्देदापरिव्ठितर्मदिममिमादास्यैस्टमतीनि तथात्तम्। निम्म 

माना निर्गता सद्र मयावभा वेभ्यम्तेषष्म्।] युनीनाप्रपीणाम्। 

अन्त नतर) समाधािति यायन्] निर्शुन निश्चटनयां प्रतिष्ठितम् । 

निरपमपरमानःदमान्दरमकाय परमाननद बरद्मनन्दश्च खाद्रमकाश सन्दाव 

याधश्चति परमानन्दमा दधकारी, निन्पमी निम्बुरौ परमान दसाद्रपकाकी 
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य्िश्तथोक्तम् । तव श्रीह्प्णस्य । तत् अनिर्वाच्यम् | वपु- दिव्यमङ्गल 

विग्रहः। जति सर्वेक्केण प्रकाश्चते ॥ * 

अथोक्तर्पं परं त्र् प्रप्त्य न पुनः ससार इव्यमिपायेण कालचकृ 

प्रसिमणमयनित्तिं प्रर्भयते-- 

दरबारं दारं विश्वतपरिमिरत्पटिप्ीभितरीतं 
् सम्भ्राम्यत् कूखेगे क्षणमद्च॒ जगदाच्छिय सन्धावमानम् | 

करे ते कालरूपं व्यथयतु नतु मां सत्पैकावलम्बं 
विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरयते पाहि स्वा मयोधात् ॥ ११॥ 

दुर्वारमिति ॥ दुर्वार दादशारं विशतपरिमिरत्पधिपर्वाभिवीते सम्भा 
भ्यत् कृरवेगं क्षणमनु जगत् आच्य्च सन्धावमानं ते कारल्पं चक्रं लल 

कावलम्बं तुमां न व्यथयतु। दुर्वारं केनापि वारयितुमश्चक्य्। द्वादारं 

दवादशमासासकट्वदररिषरयुक्तम् । तिद्यतपरिपिट्पषिपर्वामिवीतं विभिः 

शतैः परिमिलन्या पष्टया पष्टूयुतरतरिशतेन पर्वभि. दिनसन्धि्पधारासन्धिमि 
रभिषीतम् जभितो विदोषेण वीतं रितम्) सम्प्राम्यत् सम्यक् आम्यमाणस् | 

रूरवेगम् अतिवेगम् । क्षणमनु क्षणं प्रति। जगत् लोकम् । आच्छि 

वकदादायादरैनं नेतुम्। सन्ावपानं सम्यक् धावमानम्। ते त्व श्रीफृप्णस्य । 

कारकपे काटस्वख्पम्। चकर संव्सरासकमिव्य्थः । सतैकावलम्बं तय 
श्रीङ्प्णघ्य | पदे चरणावेव एकः अद्वितीयः जवरम्नः आश्रयो यस्य तम् । 

तुरवधारणे। माम् अनन्यशरणम् । न व्यथयतु न पीडयत् । संपादु.खं मा कादि 
स्यथः] अथ प्रर्भयते--दे पवनपुरपते कारण्यमिन्धो विप्मो लं सर्वामयात् 
पाटि इति} पवनपुरपते धीमुस्वायुपुरनाध । करिष्यसिन्धो फरणापयेधे] 
वरिष्णो सर्वव्यापिन्) चलं श्रह्ष्णः! मानिस्यत्रप्यन्येति । मां भगवद्रा 
थयमनन्यशचरणम् ! सर्वामयोयात् सर्वेपां सकलयनामामयानां ओधात् समूहात् 1 

पादि त्रायस्व ॥ 
दति स्प्यक्तानाद्विस्वस्पाद् बद्णो जगदुर्प्यादिनिन्पयम् 

सएटमयतितमददकं सकम् ॥ 



एकोनथतततमदथफम् ॥ 

„+ अथ नवभिः शोक्त्मगवन्मदिमा वर्ते 

पिष्णोर्वीर्पाणि को वा कययतु घरणेः फथ रेमून् मिमीते 
यस्ववादट्धिमयेण त्रिजगद्मिमिते मोदते पूर्णमम्पद् । 

योऽपतौ विश्वानि धत्ते प्रिपमिद परम घाम तस्यामियायां 
सद्धक्ता यत मायन्त्यश्तरपमरन्दस्य यन प्रयादः॥ १॥ 

पिष्णोरिति।) फः वा विष्णोः वीर्याणि कथयतु] क" फीटरो 
जनः। वीर्याणि मदिन्त. | फथयतु । न कोपि कथयेदिव्यर्थः} धरणे" 

रेणूल् क` मिमीते न। धरणेर्भमेः । रेणून् परागाय्। को मिमीति। 
न कोपि गण्येदिवयर्थैः। चकारो वाक्ययोः समुच्ये। भूरेणुगणनस्येव 
विप्णुवीर्यफथनस्यापारत्वान्न कौप्यव दाक्तो मवेदिति भावः। म्रस्तुतं वी 

किचित् वर्णयति-ग्रिगत् यम्य अदप्रित्येण एव जमिमितं पूर्णसम्पत् 
मोदते इति । त्रिजगत् लोकत्रयम् य्य विष्णोः। अद्टतरियेण त्रिभिः 

पदुविन्यतति. । एवकारोऽवधारणे । जगत््रयामिमिती भगवतः पदत्येतरान 
पेक्षसमनेन व्यज्यते । अमिमितं परिच्छिन्नम्। जत एव पूर्णसम्पत् पूर्णाः 
सम्पदो यर्समस्तथापिधं सत् ¡! मोदते सन्तुषटसर्वजनं वर्वते। य-जसी 

विशवानि धते। योऽपो विप्णु. | विश्वानि लोकाम्। पतते येोगधरयेण 
दधाति 1 अहं तप्य प्रियम् इह परम तत् धाम अमियायाम् | तस्य 

विष्णो । प्रियम् इष्टम्। दह विधेषु । परमम्. उटम् । तत् तथा 
विधम् 1 धाम वैङण्ठपदम् । जभ्नियायां प्ापतुयाम् 1 परमल्वमुपपादयति-- 
खद्धक्ता- यत मान्ति इति 1 लद्धक्ता विप्णुमक्ताः । येत्र धानि | मायन्ति 

उत्माहमस्ता वर्तन्ते । अत्र॒ देतुमाह--यत्र॒जसृतरपमरन्दस्य प्रवाहः 
इति। यन वै्क्टपदे । अमृतरसमरन्दस्य अग्रतो मोक्षषुलं॑तदेव 
मरनवो मधु तस्य 1 भवाद, स्वतो निष्यन्दः । व्यातिरिति यावत् ॥ 
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यन्नादयो भक्तानतिदिकषुानुभवानन्तरमोक्षमापिहेतमूता इस्याह-- 

आदायङ्ञेपकत्रं प्रतिनिमिषनवीनाय भत्रे विभूते- 
भेक्तात्मा विष्णवे यः अ्रदिशत्ति हविरादीनि यक्ञा्नादौ । 

कृष्णाद उन्म यो चा मदि महतो वर्णयेत् सोऽयमे 
शीतः पूर्णो यश्लोभि्त्वरितममिसरेद् श्राप्यमन्ते पदं ते ॥ २ ॥ 

आचायि ॥ स अयम् एव प्रीतः यद्ोभि. पूर्णः जन्ते पराप्य 

ते पदं ससितं अभिसरेत् । सः तादग्विधः | अयं भक्तः} एवकारोऽ 

न्यस्य ्यवच्छेदे ¡ भ्रीतः ययेषेदिकघुखानुमवेन सन्तुष्टः । यशोभिः 

सत्कीतिमिः। पूणः सम्ूणैः। अन्ते दरीरपाते । प्राप्यम् अवद्यं प्रापणी 
यमू| ते तव श्रीरुष्णरूपरिमो विष्णो-। षदं वैदुण्ठाख्यम्। ववति 
जन्मान्तरविरम्बमन्तरेण 1 अभिसरेत् प्राप्नुयात् । ' तच्छन्दार्थमाह--यः 

भक्तसा आचाय अहोपकर्वरै प्रतिनिमिपनवीनाय विमूतेः भरत विप्णमे यज्ञा 
नादौ हविरादीनि भरदिशति इति। य, जनः। भक्तामा भक्तियुक्तः 
सात्मा मनो य्य तथाविधः सन् । भक्तियुक्तान्तरासमा सन्निवयर्थः। नपर 

पश्चनपटुः कपटभक्तवेपधारी चेति भावः। आचाय अदौ भवाय। अप 

पवर सर्वजगतां सर। प्रतिनिमिपनवीनाय प्रतिनिमिप निमिषं मनि नदीनाय 

नूतनाय । उपासकानां नित्यनृतनाये्यः । मिमते. “श्रियः । भर्व नायाय। 
अनेन भक्तानां सम्पद्रानुकरतयं भगवतो दर्धितम् 1 यक्तर्चनादौ याग 

शरतिमा्वनपृतिषु । ददिरादीनि दपिरयी - लेतव्यं॑एतदिद्न्यमादौ वेषां 
मैवेयादीनां तामि । प्रदिशति प्यच्छति। किञ्च, यः मदेतः महत् एष्णापे 

जन्म वर्णयेत् वा। यः मक्तारमा जनः | महतः विप्णोः। महत् पूजनीयम् । 

छप्णाचं जन्म शीृप्णाययततासम्। अत्र कृष्णाय जम्मेखनेन ृष्णायतारात् 

प्रागेव बटुप्ववतरिषु अतिप्वपि तेपु हृप्णवतार एव स्वम्याधिका यट्मनिः , 

यदत धीगुरवाुपुरकवे भगवान् शीरप्णमूतिम्तानामुपामनारापवाय प्रयक्षे 

मातीति फएवेराश्यो धोत्यते। अयमाशयः कविनैव सुटीस्नो श्ना 
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वच्छकम्ः इत्यादिना, सोऽयं कृष्णावतारो जघरति' द्यादिना च । वर्णयेत् एनः 

पुनरचंरेत्। वाकारो विफ्त्पे॥ 

स्तुतिनामसद्वरतनयोः फटमप्याह-- 

` हे स्तोतारः क्वीनराप्तमिद खट यथा चेतयध्वे तथैव 
व्यक्ते वेदस्यं सारं प्रणवत जननोपात्तरीलकथामिः। 

जानन्तथास्य नामान्यखिर्युखकराणीति सङ्ीतयध्यं 

ह विष्णो ीरना्ैस्तव खदु महतस्तत्य्ोधं भजेयम् ॥ ३ ॥ 

हे स्तोतार इति। ` दे कवीन्द्राः खल स्तोतारः यृथम् इह यथा 
तं चेतयध्वे तथा एव वेदस्य सारं जननोपाचरीखाकथामि" व्यक्तं प्रणुवत । 
कवीन्द्राः कविग्रि्ा'), अनेनोपनिषद्राक्यसारमूतमगवस्पराणां स्तवानां सुगम 

शब्दार्थतया निर्माणे स्तोतूणां सामथ्यै व्यञ्गितम्) खलवित्यवधारणे । 
न मन्दबुद्धयः कवरिम्मन्याश्चेति भावः] स्तोतारः स्तुतिपाटकाः। दद 
जगति। यथा येन प्रकारेण! तं क्प्णुम्। चेतयध्ये अवगच्छय। 

तथा तेन॒ भ्रकरिण। पएवेति भकारान्तरव्यवच्छेदे] वेदस्य श्रुतेः! 
सारं सारमूतम्) वेदवाक्यानां षरमतायर्वविपयीमूतमियरथ. | तमिव्यता 

प्यन्वेति। तं विप्णुम्। जननोपात्तरीखकथामिः जननैग्वतरिस्पा्ताभिः 

अद्गकृतामिरी नां कथामिः कथनैः। वर्णनैरिय्थैः। व्यक्तं परिशदं यथा 

भवति तथा। यथा शब्दार्थयोः सुगमतया ध्ोतृणामानन्दपदं मनि, 

तथेव्य्भैः। प्रणुवत स्तुति कुर्न! दे जानन्तः युयम् अखिरसुखकराणि 

इति म्य नामानि सद्वतैयध्वं च। जनन्तः परमार्थविद, मनुष्याः । 
जनेन नश्नां सुखकरलयं स्तोवरृमिः सुविदवितमेवेति चोतितम्। अखिल 

युलकराणि अखिलानि सकलानि पुखान्यैदिकान्यासुप्मिकाणि च वर्बन्तीति 

तथोक्तानि। इति अस्मद्धेतोः। अघ्य विष्णोः) नामानि दहरे प्ण 

महादेवेव्यादीनि। सङ्कर्यध्वं सम्यक् कीर्ववभ्वम्] तत्करमाह- दे विप्मो 
दं महतः तव की्ेनधैः खक तच्छयोधे भजेम् इति { विष्यो श्री 
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विकु्डनिलय। महतः पूर्य्य] तव शर्य । कीरतनविः कीर्दन प्यानादिमिः। तच्ववोषं तत्चज्ञानश्। नेयं भरा्नुयाम्॥ = ~ 
भथ विप्णोरिव तक्कर्मणां चानुघन्यानं कर्तव्यमिस्याह -- 

विष्णोः कर्माणि सम्पद्यत मनसि सदा यैः स पर्मानवश्ना 
धानीनरयष भत्यः प्रियसख इव च व्यातनोत् क्षेमकारी । 

वीन्ते योगसिद्वाः परमद्मनिश यस्य सम्यकप्रदां 
विद्रा जागरूकाः कृतबहुयुतयो यच निर्भासुयन्ते ॥ ४ ॥ 

विप्णोरिति। यूथं विष्णोः कर्माणि सम्पदयत। दहै जानन्तो 
भनुप्याः यूचम्। विष्णोः श्रीव्रिकुण्ठवासिनः। तानीत्यत योजनीयम् , उत्तरत्र 
यच्छबददर्गनात्। तानि तथाविधानि। कर्माणि प्रती; । सदा सततम्। 
मनसि हदये। सम्पश्यत सम्यक् पर्यत। भ्याय्वमिवय्ः 1 कर्मणां 
को विदो इत्यत्राह- सः यैः धर्मान् अवधतत् इति। सः विष्णुः। 
यैः कर्मभिः दनिभदशिष्टपरिपानवियास्यापनलोकसद्महणादिस्यैः 1 
धर्मान् अभ्युदयार्थान् निग्रयसार्थाशच। जवर तत्दधिकारिभिः संयोजया 
मास। किञ्च एपः इन्द्रस्य भत्यः प्रियसखः, च इव क्षेमकारी यानि 
ग्यतिनोत्। एषः विष्णुः । दनद्रस्य तैलोग्यरक्षायामासना नियमित्य 
देवरजघ्य। मर्यः दासः]. इन्दकर्वृकस्य जगदरक्षणस्य तेन कतुमधपय 
स्वात् दाक्तवन् स्वयं करणादिलयर्थ- । प्रियतः आश्तयुदत् । तनिर्दशं मनिि 
तद्वितानां करणात् परियुहदिवेति भाव, । चकारः समुचये । दवेह्ि भृत्यप्रिय 
सखपरोः सम्भावनायाम् । क्षेमं सुखं कतेतीति यमकार सन् । अर्यात् जग 
ताय्| यानि कराणि शुहदरणमदुप्देशादिरूपाणि । व्वातनोन् हतवान् | 
अथ विष्णोः सर्वोक्एत्य दं परितुमाह--वीक्षन्त इत्यादि । योगमिद्धाः सम्य 
वप्रां यस्य परपद्म् निदो वीक्षन्ते । योगमिद्धाः योगेन समाधियोगेन निद; 
विजितप्तमक्तशवर्यदिगुणा सुनयः । सम्यक्मकां सम्यक् अःच्ग्रादनटेगनापि 
रहितः प्रकाशो यिप्तथाविधम् । यस्य विष्योः। नदरिव्यत योज्यम् , उत्ता 
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यच्छब्दर्वनात् । पृरपदं विङुष्ठनिटयम्] यनि अनवस्तम् } वीक्षन्ते पराप्य 
सेन पदयन्ति ! पव समाधियोगेन विवुष्ठरोकदर्ीने सिद्धयतीति भावः। 

जगा. किना, छतबहुनुनयः यत् निर्भासयन्ते च । जागहकाः तालयवन्तः। 
विगरेन्धाः उततमनाघ्नणाः। सन्ध्योपासनवेदपाटादि मिस्ते पित्रहमेयस्क। इति 
मावः] एतवहुनुतयः इता बहच्यो बहप्रकारा; नुततयः स्तुतयो येस्तथा विषा 

सन्तः। यत् परयदम्। निर्मायन्ते रकाशयन्ति। चकारः क्रिया 

समुचये ॥ † 

अथ वैुण्ठवासिलेन भगवन्तं स्तौति-- ४ 

नै जाते जापपानोऽपि च स्थिमतस्तयन्णदिपरोऽवसानं 
देव प्रयांसि पिदवन् प्रतिषुदरपि ते नाम शंसामि विष्णो । 

तंत्वा संस्तौमि नानाविधलुनिवचनैरप्य रीकत्रयस्या- 
प्य विप्राजमाने बिरचित्वतिं तत्र वैृष्टलोकर ॥ ५॥ 
नो इति॥ दहे देव जात जायमान. “अपिच व्वन्मदिन्नः 

अवसानं नो समधिगतः। देव प्रकारमान। जातः प्रागुन्न. । जायमान 
अधुना वतमानः ( अपि चेति समुचये । लन्भहिश्नः तव श्रीकृष्णस्य महिषः 

माद्ास्यस्य । अप्रतनम् अन्तम् । नो समषिगतः न पराः कोपि न प्रप 

इव्यरथः। दे विष्णो अ प्रयाति विद्वान् प्रतिमुहु अपि ते नाम दौस्ामि । विष्णो 

विङ्कण्डनिख्य । प्रेयसि विद्वान् इदमेव प्रेयम्साधनमिति निध्ित्तवुद्धिम्सन् । 

परतिसुहः पुनः पुनः} ते तवे श्रहृष्णस्य । नान हेरे कृष्णेदादि। शंसावि - 

कीरेयानि ! अथ स्तीति--अदम् अम्य रोक्त्रयस्य उर्प विभ्राजमाने तत्र 

धैकुण्ठरोके अपि विरचितवत्तपि तं ला नानाविधनुतिवचनै. संस्तौमि इति। 
सघ्य सम्भाव्यपानस्य लोकत्रय ब्रह्माण्डस्य । ऊय उर्ष्वममे]) विभ्रा 

जमाने विदेयेण प्ररुजछमनि। तत॒ मायाविकार्रहितलवादिगुणविधिणएवात् 

भरतिद्धे। वैण्ठटोके विङ्ष्ठनिख्ये | अपिना ब्रह्माण्डेपि भगवतो बास. 
समुचितः! विरचितवसतिं पिरचिता छता वसति. वासोयेनतम् ! तमू 
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अषरिच्छेयमहिमनिम्) लां विष्णुरूपे श्रीङृष्णम्। नानाविधनुतिवचनैः 

नानावियैः नानामकरिः चतिवचनैः स्तोतै.। संस्तौमि सम्यक् स्यट्षरं यथा 
भवति तथा स्तुति करोगि। निर्युणि मनसोऽनक्गाहनाद् सगुणं लां स्तौमी, 

वर्धः ॥ 

अथ श्रीनारायणरूपे स्तौति-- 

_ आपुः सृश्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वां 
यत्र॒ त्रय्येव जीवा जङशयन हरे सद्वा रेक्यमापन् । 

तस्याजस्य प्रभो ते पिनिहितममभवत् पदमेकं हि नभौ 
दिवपत्रं यत् किंसाहुः कनकथरणिभृत्कणिकं रोकरूपम् ॥ ६ । 

आप्, इति ॥ अयि विमो चष्टयादिजन्याः जापः प्रथमं सां गर्म 
देशे दथु.1 अयीनि सम्बोधने । विमो शक्तिसम्पन्न । सषएयादिजन्याः 
सटेरादौ जाताः। आपः जलानि । प्रथमम् आदौ। लां श्रीनारायण 

श्प श्रकृष्णम् | गर्भदेदो जन्तमगि। दयधुर्वरुः। दहै जलश्चथन हरे । 
जीवा. यत्र लयि सङ्गताः देक्यम् जपन् जरशयन जयेप्लायिन् । 

ह्रे विष्णो} जीवाः जीवसश्चयाः। यत्न अपां मध्ये संह्थिते। खधि 

विष्णुरूपे श्रष्ट्णे । सङ्घाः प्रप्ताः। पेक्यमेकीमावम्] सजापन् प्रापुः 1 

प्रसयजले हि जीवा ब्रह्मणा सदह जलशाथिनि श्रीनारायणे सङ्गता अनुपरत इति 

भावः| हे भ्रमो तस्य अनस्य ते नाभौ विनिहितम् एकं पद्मम् अमवत्। 

प्रमो करणाकरणान्यधाकरणसमर्भे) तम्य तोरणस्य) सजेस्य विष्णो; 
ते श्रीह्कप्णस्य। नाभौ नामिप्देदो | विनिटितम् अपिष्ितम्। एकम् भद्रि 
तीयम्) पद्मं कमरम् ] अभवत् उद्भूतम् } यत् दिवपतं कनक्रथरणि 

गृ्छधिकं छोकख्पम् आहु. किङ] यत् नामिकमलम् । दिव्पं दिशः 

अष्टादा एव पत्राणि ददानि यस्य तत् 1 कनकधरणिभृत्क्िर्कं कनक. 

धरगिगूत् महामेररेव कर्णिका यस्य॒ तत्! क्यं येकध्वरूपम् ! 
आदुः वदन्ति । मुनय इदि रोपः} नारमयनं यत्येखन्द्थनामा नारायण 

॥ 
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एव॒ नामिकमलेन सुषनमजनयदिष्वथं । तम्भात् श्रीयुरतयुपुरेख भगवन्त 

श्ीरुष्ण श्रीनारायणरूपेणपि ध्यास प्तौभीति भाव ॥ 

उक्तर्प विष्णुभ॒जानत शोचन्नाह-- 

हे लोका िष्णुरेतद् धवन मजनयत्तन्न जानीथ युय 
युप्पाक न्तरस्य किमपि यदपर् विद्यते विप्णुरूपम् । 

नीहासख्यमायापरिचितमनसो मोहिता नामरूपैः 
प्राणप्रीत्येकवष्ठाथस्य मखपरा हन्त नेच्छा मुकुन्दे ॥ ७॥ 

हे लोका इति।॥ दहैरोका पिप्णु एतत् भुरनम् अजनयन्। 

छोका अना। विष्णु परत्रहमरूप श्रीनारायण । एतन् ददयमानेम्। 

बन रोकम्] अजनयत् स्टवान्। यूय तत् न जानीथ] तत् 
सुवनजनपिता विप्णुरिचयेतत्। न जानीथ न वेत्थ। ननु परतरह्मर्को 

विप्णुम्तत्वक्ञान विना कथ ज्ञायत इति चेत्येव सुगम सूपान्तरमस्तीव्याद-- 

अपर् किमपि यत् विष्णुरूप॒युप्माकम् अन्तरस्थ टि विते इति। 
अपरम् अन्यत्। किमपि ससारधेयक्तम्] अन्तरे अन्तरङ्गे स्थीयते 

वर्तत॒ इ्यन्तरम्यम्। हीप्यवधारणे) विदयते वर्नते। यूय तदपि न 
जनीय इति सम्बध 1 जन्तरद्रस्यत्या सुगममप्यहो विप्णुन भाव 

यन्ति भवत इति भाव } तदज्ञाने देतुमाह-- गीदारपम्यमायापरिवृति 

मनस नामग्धमै मोदित इति! नीदारपरएयमायापरिदृतमनसत नीहार 

प्रप्यया सावरणदषकप्या टिमतुस्यया मायया परिदृतमाच्छादित मनध्चित्त 

येया ते नामस्चैरनाममि स्ैश्च। रामप्णेत्यादिस्वम्बामिमतनाममि 
सौन्दर्यादिस्पगुरशचेवयर्भं ! मोहिता तिथ्याभूतेषु रदीरादिप्वहम्मनेद्यायमि 

मन्यमाना । किमेव फथ्यते, विष्णुमयं यागादि दुर्माणानस्मानुदिश्येति 
येत्त्राद--यूय प्राणप्रीवयेकवृप्ता मखपरा चरथ, हन्त युदृदै इदान 

इहि] प्राण्ीवयेकटृपता प्राणानामिन्दियाणा प्रीतिरवैका भधानमूता तया 

शषा 1 अन ण्व ममपत यागाद्धिकाम्यकर्मपराश्च सन्त] इन्दरियमी्य 
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थमेव यागादि कुर्वाणा, न॒ भगवस्रीदर्थमिति भावः। दूषितम् 
इतयागादिकर्माणः सम््ापमतिपरहमहणाधिकारा विमवसमृद्वाशनष्रप +. 

समेच्छया तत्र तत्र ॒विप्रादिगृेषु निलयं भविशषनति । "हन्तेति क्वेसपू् 
सोप्यनेन ' वाक्येन चोप्यते। हन्तेति सेद । तेषां भगवद्विुखताप 
सन्धानात् क्वेः सेदः} सुक्ि मोक्षं ददातीति शकुन्दः शीकृ्यस्तसिन्। 

इच्छा तद्धिययकमनोव्यापार"। न } भवततीति रोषः! भगवद्भजनचिन्तापि 

न॒ दृश्यत इव्य्थः। व्विप्णोः कर्माणि सम्परयतः इत्यादिष्छेक 
उ्याख्यानान्तोक्तवदस्य छोकस्यापि स्तोत्त्वसिदधिर्देदितम्या । जत प्तं न जानीथ 

हति, (तदपरं वियते" इति च पठभेदौ हस्येते ॥ 

अथामूर्ती विशवमर्तूर्तिमनुसन्धत्ते-- 

मूर्भामक्ष्णां पदानां बहति खल सहस्ताणि सम्पू वि 
तत् ग्रो्कम्यापि तिष्ठन् परिमितप्रिवरे भासि चित्तान्तरेपि । 

भूतं भव्ये च स्थे परपुरुप भवान् किच देदेन्द्रियादि- 
प्राचिशेष्युद्तत्वादभ्रेतसुखरसं चालुदक्षे न्यमेव ॥ ८ ॥ 

मूधामिति ॥ लवं विशं सम्पू मुम् अक्ष्णां पदाना सहसाणि 
वहसि खल । स्वं विराडमिमानी श्रङृप्णः। विश्वं तब्रहयाण्डम्। सम्पूर्य 

पूर्णतया व्याप्य | मूर्त ससयरोकद्पणा रसाम् । जक््णां सवितृ 

ख्पाणां नेत्रह्यानाम्। पदाना पात्ताररोकरूपाणां चरणयुगखानाम् | अत्त 

-सपुचयार्थस्य गम्यमानलाचकारेस्याप्रयोग.। सषस्ाणि अनेकानि । वहसि 

दधासि । खल्विति निश्यये । शद्यन्त्यदो रूपमदभ्नचश्चुपा सहस्पादोरभुना 

ननादुतम्। सदसमूर्श्रवण्षिनासिकं सहलमौस्यम्बरकुण्डरो्टपत् ॥ इति 

मामवतवचनेनैकस्येव विराद्रपस्य सहलमूर्पादिमत्त्वादत् सदसदाव्दस्य बहुयच 
नान्त्या ब्रक्ाण्डानां तदन्तर्मतषत्यटोकादिरूपाणां मूरधादीनां चानेकत्वमिति 

वेदितव्यम् । उक्तश्च श्रीमद्भागवते -संसयानं परमाणूनां किन त्रियते 

_मया। न त्था मे विमूतीनां सजतोऽण्डानि कोटिशः॥' इत्यादि। 
पे 
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एव नामिकमटेन ष्टन् , जपि : परिमितविवरे . चिचान्तरे ` जगि" "भुपि 

शह . तत् व्रह्ण्डम् ] ओकम्थ -यतिकम्य | - तिष्टन् स्थीयमन्ः। 

अविरधिरोषर। : परिमितिविवरे परिमित्तमतिसद्ूुचितं विवरन्तरं यहु तस्मन्) 

चिवान्तरे-दयान्तरमागे। अपिस्सयुचये। - भासि. दमिते! - ह , परपुरष 

भूतं म॒व्यं च सवे, भवान् । परपुहप 'परत्र्व्वरप । . - मूतं पूर्वै जातम्. : 

स्ये भविष्यत्] चकारो वर्तमानस्य सरुच्ये। सर्वमरोषम् । भवान्-धीष्ण. `. 

एव । कश्च त्वम् एव देदैन्दियादिषु आविः अपि उद्रतलाच् अष 

सुलरसम् ' अनुदके च। कश्च अपि च। चं श्ीह्ृप्णः। एवकारोऽवधा 

` रे). अनेन देदयायाविषटप्य सस्मादुद्रतस्च च भगवतो मेदराहिलयं चोय! 

` देदेन्दियादरिपु दरीरेन्दरियादिषु] जाद्विदब्देन हृदयादि गते! ` ̀ आग्रिष 
प्रा्ः। भगवतः सर्वश्वरूपिलदिवमुक्तम्} अपिर्विरोधे! विपरयरसाननुभ 

-वन्नपीर्यथेः ! उदवतल्वात् वस्तुतो देटेन्दरियादिसम्बन्धर्।दिप्यात् 1. अमृत 

सरसम् जमृतसुल्य ` य्तिर्पपरमानन्दस्य रसमाघवादम् ।, जनुषे जन 
मवति] चकारः .अवेशानुमवयोस्तमुच्चये ॥ > "+ व 

वैरोकयूपस्य भगवतो कतानासकतया वरतैनमपि महिमिवेत्ाद--" -' 

यत्तु तेरोक्यसूपं दधदपि च ततो निगेतोऽनन्तघद्ध- ' . 
्षानात्मा वतेसे सवं तत्र खट महिमा. सोपि तावान् किमन्यत् । 

स्तोकस्ते भाग एवाखिरुथुवनतया इयते ̀  जयंशरकर्पं  , ` 
भूयिष्ठं सान्दरमोदा्मकदुपरि ततो भाति तस्मै नमस ॥ ९ 

यदििति॥ हे अनन्तर ल्यं तु वैरोक्यस्पं दधत् अपि ततः ` निर्गत 

` शदधज्ञानास्मा वर्वसे च इति .यत्. सः अपि -तव तावान्. महिमा लु \- 

“स्वं श्र्म्णः। तुरवधारणे चैलोकयल्पं लोकमय श्वर्पम्  - दपत् 
भियमराणः+ भपिर्िरोधे । , त्वन्नलेक्यशूपव् 1 निर्गतः बद्िर्गतः [द्ध 

'ज्ानासा शुद्धे शद्स्वेमवं जानं, चास्मा यस्य सः यद्धहनोमा ] . चकार 
समुचये । , सः उक्तरूपेण - वर्तनम्! ` जपिः समुचये] -तव् शीङप्यस्य । 
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तावान् तावन्मात्रे । महिमा माहा्मयम् | अन्यत् किम् (त्यदूपितम्॥ 

कि कीदृश वस्तु] महिमा न चेतत् पुन बीट वतु म्वेदिती+, 
किश्िदपीत्ति भाव } भगवतत स्वस्पैकमाभ णव ्रहमण्डमिखुच्यते 

ते स्तोक भाग एव अखिरमुबनत्या ददयते इति। ते विराद्रूपस्य 
श्री्प्णस्य । स्तोक अल्प । भाग स्वरूपश्च ! चतुरा विभक्तस्येकेऽदा 
ह्वय । शिषटविमागरपिक्षयाऽस्य स्तोकत्वम्। एवकारोऽवधारणे । अखिल 

ञुवनतया ब्रहमाण्डरूपेण । दृद्यते लक्षयते । एव चेच्छिष्टमागतय बते 

स्यत्नाह--मूयिष्ठ सान्दरमोदासक व्यञ्क्स्प तत उपरि माति इति। 

भूयिष्ठम् मभिकतरम्। जषण्डपिक्षयेति भाव ¡ सन्दमोदाप्मक परमानन्द 
मयू । च्यशकल्म तयाणामश्चना मागाना समाहार च्यदाम् , प्रायेण 

अयश्च ऽगश्षकस्पम् । तयोऽछा इति कल्पना य्य स्वल्पस्य तत् अयशकल्प 

मिति वा। तत -्हषण्डात्। उपरि बहिरूष्यैमगि। भाति शोभते । 
जथ नमस्करोति--तस्मै ते नम॒इति। तस्मै तथा जपरिच्छिन्नाने 1 ते वुभ्य 
श्रष्प्माय | नम मम नमस्कार ! अस्विति देष ॥ 

एव ्यत्तिन्रेतत्! इव्यार*य विद्या शेक सरुणनिर्युणमेदेन भगवत 

सतुतिभिषेणानुसन्टुधान स्वस्य तत्ानश्वकारमशिद्धमानोऽभीष्टाया मूर्ती चिचमय 
तारयिदुमारभते-- ५ 

अग्पक्त ते स्यस्प दुरथिगमतम तन्न शुदधैफमच 
भ्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटमष्रतरसाम्भोधिकषटोतुस्यम् । 

सर्वोव्छृशामभीष्टा तदिद गुणस्वेनैव चित्त रन्ती 
भर्ति ते सशरयेऽ्द पयनपूरपते पाहि मा कृष्ण गात् ॥ १०॥ 

अव्यक्तमिति ॥ ते अयक्त सखेख्प दुरधिगमत्तमम्। ते उव 

परव्वरूपिमि = श्रीृप्णस्य! केनापि न -यज्यत इध्य-यत्तमु। अम्य 
एमिव्य् 1 स्वप यथार्थरूपम्। दु सेनापिगन्तु प्राप्तु जातु घां यम्य 
दुरभिगमम्, नितरा दुरधिगम दुरपिगमतमम्। अतये न तत् भाययित् 
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पव नामिकमदेन | यक्त मगवहूपमाद--तत् छदैकसस्व त॒ व्यक्तम् 

भीरण्पू^तय सर्पम्] गुदधैफसत्य केवरद्पत्वालकम् । ति 

यापं] तमाट---व्यक्तमिति! व्यक्तं स्पष्टम्] एव मेगवल्मवरूषम्याच्यक्त 

व्यक्तविमाग उक्त ¡ व्यक्तस्य सुगमल्वभराह~- जपि च एतत् एव स्फुटम् 

अमृतरसाम्भोपिकरहोरतुल्यम् इति। एतत् उक्तमकारयोर््यक्त मगवदूषम् । 

एवकारोऽव्यक्त्रूपव्यवच्छेदे) सुट श्रीगुरवायुपुरत्ेतगर्मगृहभकादामान ~ 

शरीप्णदिव्यमङ्गरुविम्रहतया स्पष्ट सत्] अगमृतरसाम्भोपिक्छारतुस्यम् अमृत 

रस ब्र्मानन्द्रस एव अम्मोधिस्तस्य कटोरे्वीचिषरम्परामिप्त॒स्य सद्शम्। 

समुद्रवीचीना निरवपितया तदत् पुन पुनर्षनन्द प्रवहदिव्र्थ । प्रकादात 

इति शेष । बक्षानन्दभय मगवत॒ी्प्णूपमधुना पर प्रप्यक्षतया भाति, 

दमेव शुद्धसत्तवभय्य भगवसवरूपस्य यथारभवयक्ततेति माव ¡ तत एतादर्ी 
श्रीह्प्णमूतिमेष शरण गच्छामीष्याह-- दे पवनपुरपते दप्ण तत् अद सर्गो 

टाम् जमीष्टा गुणरसेन एव चित्त हरन्तीम् इह ते मूर्ति सश्रये ¦ घ्व मा रोगात् 
पाहि इति। पवनपुरपते श्रीगुरुवायुपुरनाथ] छृप्ण॒रोगकर्षणप्तमथे । तत् 
तस्मात् कारणात्। सर्योषकृष्टा सर्वाभ्यो भगवन्मूर्तिम्य उद्छृ्टाम् उप्क्पैण 

वर्वमानाम्। अभीष्टा घुखसेव्यतयाऽलयन्तप्रियाम्। गुणरसेन गुणा मगवतो 

मक्तवारसस्यादय सैन्दरयादयश्चैव रस॒ जास्वादस्तेन देतुना। धएवकारो भयादि 
ग्यवच्छेदे। चित्त मन । हरन्तीमपदरन्तीम्। इह शीगुस्वायुपुरपतेलगर्मगृे । 

माक्षमानामिति रोष । ते श्रष्ष्णस्य। मूति दिग्यमङ्गरविग्रहम्। मश्रये 
मगवन्मूत्य सरैवय प्रप्नामीप्यथै । वर्वमानर्थिन एेक्यपरतिरासन्नमाविचसम्भा 
वना तत्त कारव्रिरम्बास्षहत च चोत्येते। शरण गच्छामीति वा } च 

श्रीकृष्ण 1 मामनन्यश्ञप्णम्। रोगात् सप्ताररक्षणात् 1 पादि तायप्व | 

इति मगवन्मदिमाङुव्णनम् 

पकोनशततमद्दकम् । 



शततमदशकम् ॥ 

एवं भगवदपतार्चरितिमयस्तवनिर्मणसवरपष्यानकयावणकीनाष 
चहितपरमरक्षणमक्तिपरिपाकवसेन हदयाकाश्चमध्ये समुदितं सुटमतीयमानावयवतेप 
विगेपादिकं मगवहूपं पुरत इवावलोकयन् भद्पादभुनिर्वथादषटं केशादिपादान्तं वर्णविप्यत्रादौ तरर्भगृे तेजोगोरदर्चनमाह-- 

अग्रे पूरयामि तेजो निमिडतरकरायावलीलोभनीयं 
- पीयूपाश्ा्रितोऽह तदन तदुदरे दिव्यकैयो सपम् । 

तारुण्पारम्भरम्य परमसुखरसास्वादरोमाधिताद्ध- 
रागत नारदाधेगिलमदुपनिपतसुन्दरीमण्डलेथ ॥ १॥ 

अग्र इति| अहम् अर निविडतरकरायावटीलोमनीय तेज प्रयामि । 
अह श्रीगुरवायुपुरकषेत्रमण्डपम्धः स्तोततैरपासना दर्वाणः धीनारायणमभद्पाद् 
कवि । प्रे पुरोभागे कषेतगर्भगृहे। नितरिडतरक्टायावरीलोभनीर्यं निविड 
तरा नितरा निरगिंडा वहुटा कलयावी कलयदुसुमसमूटम्तदरष्ोमनीयम् 
आकर्षकम् | तेज प्रमामण्डटम् । पयाति अवलोकयामि । आसनः 
अनन्तरानुमवमाट-- अ पीयृपा्वित. इति । पीयूषेण अमृतेन आष्ादित. 
समन्ता ्वावित अभिपि्त. 1 अम्मीति रोषः अश्रतेनामिपिक्तवदानन्द् 
मनुमवामीति भाग. | भमामण्डटम्यैव सृकषमतयाऽवलोकने तदन्तभगि दमाद् तदतु तदुदरे दिव्यकैशोरवेषम् इनि। तदनु तप्य प्रमामण्डरस्य दर्मना 
दनुतरकषणे। तदुदरे तष्य प्रमामण्डम्योदेरे मम्ये। दिव्यशयोरमेषं द्य 
साचतिक सिशोरम्यायं कैदोर् , स चमौ वेपचेति क्ोरवेष › द्विव्यश्चासतौ केरोरेपश्ेत दिम्यकैदोरवेपतम् । ध्मा पोडयन्दरा्तैयोरम् ' इति वचनात् 
पोडयवापिकरमालमेषमिस्यभ । प्रदयामीत्यतराप्यन्यनि। पृनग्पि सूमतोऽव 
सकनद किशोरवेषम्यासाधारणवेमयमाट--तारण्यारम्मरम्य पमयुपररसा 



ध 

९  सचणायम् [कवः 

पव नाभिकमरेन नस्वनोपात् | अस्मकमलदरं रत्तन्रातं तदक 

शरीरय तत्। भाधुमतादम् जा समन्तान्युभ्ं यं तार नेत्य 

„ ~ यस्य तत्। , काण्यालोकरीटाधियिरितसुषन कास्पयेन करणया व 
भालोकः स ण्व लोटा तथा कि्ितितं शीतलीकृतम् । शुतितमिवयभैः । 
सुवन प्रणीय भेन तत्) ते तव धीर्ष्णम्य नेतयुममं मा पुर्तो 

दृदयमानं दविवयकरैयोसेपस्य नयनयुरम्। अनायि अकरणे मवि ्िप्यता 

निष्िप्यताम्! तेन मामवसोकयेपय्थं ॥ 

अथ सुखकम्दर्ानमुदित प्रार्भवते-- 

उम्ठुदनोछठाप्षिसं दरिपमिषठकरपरो्टगद्गण्टषपरी- 
व्यालोरुकणेयाशाचचितमकरमणीगृण्डलडन्दवीभ्रम् । 

न्मीटदन्तपदक्तिस्फुरदस्णतरच्छायविग्वाधराम्तः- 
प्ीतिप्रस्यन्दिमन्दस्मितमधुसतरं वक्बषठद्धासरांमे ॥४॥ 

उस्तुद्धेति ॥ उतुद्गो्ापिनासं दसिणिखदराटसदृण्डपारीम्यारोल 

सकर्णवााश्चितमकरमणीङुण्डल्दर्रदीपम् उन्मीरदुन्तपदक्तिफुरदस्णतरच्छय 
पिम्बाधरान्त परीतिप्र्यन्दिमन्दसितमधुर्तर वर्तं मे उद्वासताम्। उल 
द्रो्ासिनासं उलुङ्ा उन्नेता उलयततिनी शोभमाना नासा यर्मिप्तत् । 

हसिणिगुकसोहमद्रण्डपारीव्यालोखपकर्णपादाचितमकरमभौ दण्टल्द्वन्धदीपर हरि 

मणिमुकुस्वत् इन्द्रनीरस्लमथदरपणवत् प्रोह्धमन्तयोरतिश्चयेन ॥४ 

सन्तोगेण्डपास्योर्गण्ड्देयोव्यालोरता ्रतित्रि्बतथु -- डाटायमानेन 
कणेगाशयोरचितेन = अखदूकतेन = मरोर्मङराकयोरमणिङुण्डल्यो रल 
वुण्डस्ेर्न्धेन युगेन दीप्रं प्रफादामानय्। उन्मीटद्न्तपडूक्ति 

स्फुर्दस्गदरच्छायविम्बाधरान्त भरीतिपस्यन्दिमन्दम्मितमधुरतरम् उन्मीस्तां 

विक्रमता दन्ताना दथनाना १्क्तिमि समूरै्मद स्पुरद्धया प्रकाश्चमानाभ्यामरण 

तरच्छायान्याम् अर्णदरा जतिदेणा छया कान्तिवयोप्तास्या व्रिम्नाधराम्यां 

पिम्बाग्या पकविम्बफ़रभ्यामिव स्थिताभ्यामषराभ्यामोषटाभ्याम् जन्त प्रीति 

५ 



७९८ <वरगयम् 
{स्कर्ध १२ 

एव नामिकमरेन ल्परन्ापत्। जस्णकमरठर 

शीर्ष्ण. १। यआमुमतारम् ज समन्ता ˆ (्ररदिमम्पुरमणिरशरना 

“स मम्य तन्) कर्ण्यालोकनेरानि-त्प्णम्। ध्यायामि यथा 
भिक स ण्य टीला तथा श्धयचनात्ति ॥ 

[) [3 

ववज इक 

ऊष च तगो घनमसृणरुचौ चित्तचोतै रमाया 
पिम पिघह्कव प्रुपममनिश्यमौ पीतयेलागगङ्गौ । 

अनिम्राणा पुरस्तार्न्यमनरतममस्तार्थपालीसणट- 
च्छाय जाचुद्रय च करमृषुरुमनोने च जद्वे निषेवे ॥८॥ 

ऊ इति ॥ अद् धनमल्रणरची रमाया चिचोरौ क्षाम 
विशङ्क्य शुप् अनिश पीतचेराग्रताद्कौ उन चारू तव उभौ ऊर आनप्राणा 

पुरस्तान्यतनधतसमम्ताथैपारीपयुदरच्छाय जनुद्रय चे क्रषृयुटमनाने अदे 

च निषेवे । धनमद्णरौ घना निगदा मणा म्नि स् कानत्ववयो 
तौ। रमाया रषष्मीदेव्या वितवोरी हदयाकर्थदौ | विधक्षोम व्िपरेण 

सकरन दरपटृननाना क्षोम शोकोतररामणीयरदर्न ननिनपरवशचताम् 1 विशङ्क्य 

श्कायुक्त सन्। यधरदर्नेन नाता राकाना प्रवदता, तहिं रोका 

फारिणो मम कापि हानि स्यादिष्याश्ङ्येर्थ ! भुमपरिति निश्वये। 
तथा निधिनोमीयभ । अनिच सततम्| पीतचेलवृताङ्गौ पीतचेटेन 
पीतपद्चम्बरेण आदरम् ] जच्छादितम् अङ्ग शरीर ययोस्तौ] उग् 

महाती चर घछद्रौ। ततय श्रीरण्णस्य) ङ सङूथिनी}\ आन 

प्राणा भक्तानाम् । पुरस्तानन्थसनपृतसमस्तार्थपारीसमुरच्छाय पुरम्तान्यसनार्थं 

पुरोभागे वि-यासाय | अवराम्ति सङुखाथसश्चय् , यथंष्ट॒गृह्यनामिदयमि 

प्रायण मक्तपुरोमणि निक्नेपणयेव्य्थं । भृताना सम्पृताना समम्तार्थपारीना 

सकरपुर्पाथसशयाना य॒ समुद्र॒ सम्ुरकस्तस्य छाया परति्हिरिवि 

म्रतिषतिषप्य चत्) जानुद्रय जन्वारद्व युग्मम् | चकार् समुच्चये! क्रम 

परयुख्मनेद्े करमेण मपदादूष्प जन्वधोमागपयं तमिति कमश्चन्दार्थं 1 प्रथृटे 



दशकम्-१.] 

मांसले अत एव भ् द्विदलं तिलतैलं च पक्रानं मूल्यदूपितम्। 

निषेवे । उरूजन्यर्जहवय,्रे शब्ददुटं वर्जयेत् कार्िकद्रती ॥ 
पदवकनेव सेवां करोमीदि भावः {7 चना, मटर आदि दालो, तिलका तैल, 

> दपित पदार्थोका त्याग करना 

अथ मज्ञीरयोः प्रपदयोरङ्गुलीना च नेतगोरचेराभाष ५८५१५ 

: मन्जीरं मन्नुनादैि पद्मजने अय इ्यालपन्त 
पादाग्र ्रन्तिमज्जसप्रणतजनमनोमन्द योद्धार । 

उत्तद्धाताम्रसजन्नखरहिमकरज्यरंलया चाधिततानां 

सन्तापध्वान्तदन्तरीं ततिभवुकर्ये मञ्जरामद्मुरीनाप् | ९ ॥ 

मञ्जीरमिति । अद पदभजनं प्रेयः इति मन्जुनादैः आर्पन्तमिव 
मञ्जीरं भ्रान्तिपजललसणतजनमनोमन्दरेद्धारकर्ण॑परदाप्रम् उगुद्गाताप्रराजन्तष्र 

दिमकर्योसपनुया जाधितानां सन्तापष्वान्तदन्ती मद्गखम् भड्गुरीनां ततत 
च अनुकर्ये । पदभजने भगवत्पादारविन्दसेवा । घ्रेयः प्रेयोमा्भैः } मव 

तीति शेष.। इति एवम् । मन्जुनदैः मञ्ुभि. श्रवणुसकरैः नादैः निनद, । 
आल्पन्तमिव स्थितम् । मञ्जीरं वृपुरयुगलम् । आन्तिमजनत्मणतजनमनोमन्द 
रोद्धारमै प्रान्त्या अमरूपतधुद्रे मजतो निमलन, प्रणतजनमनोषन्द्रस्य 
परणतजनानां मक्तजनानांमेक्षा्थिना मन एव `मन्दरत्तस्योद्धरि उद्धरे . 

रुपम् 1 परद् पादयुगलोपर्मिगद्धयम्। यथाऽमरतमथनावततरे पयोनिधौ निपनतो 
मन्दुरप्ैतम्योद्धारणे कूर्मः प्रामवततथा संसारसङ्गरसम्यमणविवश्ानां भक्तन 
मनस्तां स्ुद्धरणे भगवस्यदारविन्दयुगलमेव समर्भमिदयर्भ, | वर 

चलरदिमकए्योस्नथा उलदगानाम् उताना जतम्णामू हनर्णागा 
राजना चोममानानां नराणां नसनमिमर टिमकराणां वारबाण जोत्तया 
चन्द्रिकया | स॒द्रनिरख्या कन्त इयथः | आधि्ताना मानाय । हना 

प्वन्तदन्लौ सन्ताप्य सटसन्दोदेयव ध्वान्तम्य अन्ध री ॥ 

फारिणीभ् । ङ्गला मङ्गरविधािनीम् । मद्यं म 

सति समम् दमितः अदुफर्ये यथा पन, प्नश्िनयमीय् ,, 



अलोक सण 
। व रील तगनद्लयं नाय ते पादमूलम् । 

तण व 

(रथ सवित मे पयनपुरपते कृष्ण कारुण्यमिन्यो 

हृता निष्टेपतापान् प्रदिशतु परमानन्दमन्दोदरक्ष्मीम् .॥ १० ॥ 

योर्भन््राणामिति 1] दे पवनपुरपते कारुण्यहिन्धो नाय प्ण लक्ष 

योमीन्द्राणाम् अपिकयुमधुर सुक्तिमाजा निवास भमक्ताना कामवषदुतर् 

किस्य ते पादमूल नित्यं मे चितस्थित निदशेपतापान् हत्वा परमानन्दसन्दाह 

रमी प्रदिशतु । पयनपुपते श्रीगुरव युपुरनाथ । अनेन एवमनिदयमदिमान 

मगबन्त श्रीगुहपायुपुरनाथवेनेव ध्यायाभीति व्यञ्यते । कारण्यसिन्धो 

करगासागर् । अनेन मगवनो मक्तारवदय चोघते। नाय स्वर। 

अनेनारकषणसमुचितस्व भगवत सूचितम्] ष्ण पापकेण । अनेन सक 

सन्तापसशमने मगवत सामथ्यै दितम् । ववदे तव श्ष्णस्य सषु 

अवयवेषु मध्ये। योगीन्द्राणा योगीश्वराणाम् । जपिकमुमघुरम् जयन्त 

मधुरतरम् । भगवद्धननघुलर्सैकनिरता योगिवरा भगवत इतरावयविक्षरया 

पादमूरमेव नितरा सेवन्त इति भाव । युक्तिमाजा मुक्ति मोक्ष भजन्तीति 

सुक्तिमाजस्तेषाम् । निवास वामम्धानम् ] भुक्ता मगवस्यादमूर एव रमन्त इति 

भाव | मक्ताना सकामतेवकरानाम् 1 कामवर्षद्ुतरुकिसटय कापानाममीष्टाना वव 

वपैषारावदधिच्छिनितया अनवरतमदनि युनरकिसटय कलपपच् । अ 

जनसमस्ताधरस्राधनसमर्थो टि करपकठृक्ष । णव तिप्रकारमभावयुक्तमित्यथ । 

ते तव श्रीकृष्णस्य । पादमूल पादतलम् । निप्यम् अनवरतम्] मे 

ममानन्यशचरणस्य । चितस्थित चिते मनसि स्थित म्थिरतया प्रक 

मान सव्। निद्शेषतापान् निद्रोपनध्याम्मिकादोन् तापान् सन्तापान् । 

हला यव्य 1 परमानन्दसन्दोहरक्षमीं परमश्वासावानन्दश्चेति परमानन्द 

तस्य सन्दोह परवादस्व्य रक्ष्मौ शोमाम्] भ्रदिशवु प्रक्थेण दिशतु ददतु ॥ 



वैशकम्-१००] 

एव स्तोत्रम द्विदलं तिलतैल च पक्ता मूल्यदूषितम्॥ 

धनतुमभय्यन् स्वृ मगस्वदुष्ट॒ शब्ददु॒ वर्जयेत्  कार्तिक्रत ॥ 

सा ते भूर -व्रतीको चना मटर आदि दालो तिलका तेल 
अज्ञात्वा ते मह्न यदिर था शब्दसे दूषित पदार्थोका त्याग कना 

स्तोतरश्वेतःसदसोत्तरमधिक५. 
देषा नारायणीय श्रुतिषु च जनुषः स्ुत्यतक" नल - कल ह। 

स्फीत लीरापतारैरिद मिह ङरुतामायुरारोग्यसौख्यम् ॥ + 

अन्ञास्वेत्ि। -दे विश्वनाथ ते महत्वम् अज्ञात! इह यत् निगदित 
तत् ल क्षमेथा । विश्वनाथ सदेश्र। मयेत्यध्याहकेव्यम्। मया मन्दयुद्धिना । 
तेतय श्रीकृष्णस्य}! महत्व निरतिशय माहाल्यम्। अ्गात्वा अनवगम्य। 

इह स्तोत्रे! यत् मगवहटीराद्विकम् | निगदित वर्थितम्। तदिव्यध्याहृतम्। 
च्ितमि्यभ । तचवन्यापराधमिति यायत्] अपर्च्छियस्य भगवन्माहास्यस्य वाचा 

परिच्छेदनेन इयतताबुदधेप्पादनात् , जन्नानेनान्यथावर्णनाच्चापराधोदय । त्व 

शरहृप्ण ! क्षमेथा कन्तु खामभ्यथये इत्यथ । सदसोषरम् पतस्सतोकतम् 
अधिकतर ववेप्मादाय भूयात् च । सदसो्तर सदतादप्यधिकम्। पटपर 

दधिकसहस्रमिप्य्थं । एतत् मया रचित भगवव्यर्पितम् म्तोत्र स्तव । पलक 

स्तोलल्येन निबद्धाना काना सद्वात दृदयं । भपरिकतरशू अध्र्थम्। 
खसरसादाय तव श्रृप्णस्य प्रसादाय प्रीतये । भूयात् भवतु] चकार 

उकतत्रिययोस्समचये । अथ स्तोत्रऽसिन् परता रचिभूसादपितु स्तोत्रप्य वैद्विहि 
तलप्रकाशानपूवैकमायुरादिक प्रयते -श्रृतिष्वत्यादि । श्रुतिषु च अनुप सुता 
वर्णनेन लीटावतर स्फीतं द्वा नारायणीयम् इदम् इद॒ आुरारोगसीस्य 
कुस्ताम् । शतिपु वैदवाक्येपु । चकार स्यृतिपुराणादीना समुचये । 

जनु अवताराणाम् | = जादावकवचनम् । प्तु्यतावर्भनेन स्तुत्यतया तोत 

व्यतया वर्णनेन भतिषादनेन हेतुना तथा चयुराराग्यसीस्यमदानपम्मेेति 
भाव { रीका रीर्या परैरत । तद्रि । पू 
जनुषा? इति पठे जनुपा सह ते म्वत्यनया वर्णनेन | र | 


